Ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usługi ochrony fizycznej
obiektu, osób i mienia w głównej siedzibie Narodowego Muzeum Techniki
w Warszawie od 30 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2021 r.”
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie
Plac Defilad 1
00 – 901 Warszawa
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.) „ustawą Pzp”.
2.2.Znak sprawy: PZP.2.12.2020
2.3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez dokonania
wyboru najkorzystniejszej oferty, na każdym etapie postępowania, bez podania
przyczyny.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
3.1.1. świadczeniu całodobowej usługi ochrony fizycznej obiektu, osób i mienia
Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie – Plac Defilad 1, 00-901
Warszawa, gmach „G” Pałacu Kultury i Nauki na jednoosobowym posterunku
przy wejściu do siedziby Zamawiającego (gmach „G” parter),
3.1.2. kontrolowanych obchodach powierzchni zajmowanych przez Zamawiającego
w budynku PKiN,
3.1.3. nadzorze nad systemami przeciwpożarowymi,
3.1.4. kontroli ruchu osobowo-materiałowego oraz prowadzenia stosownej
dokumentacji,
3.1.5. gospodarce kluczami będącymi w posiadaniu Zamawiającego z obowiązkiem
prowadzenia ewidencji wydawanych/przyjmowanych kluczy,
3.1.6. współpracy z Dowódcą Służby Działu Ochrony i Zabezpieczeń Zarządu Pałacu
Kultury i Nauki w zakresie działań w sytuacji ogłaszanych alarmów, zagrożeń
pożarowych w obiekcie, jak również innych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na
bezpieczeństwo w zajmowanych przez Zamawiającego części budynku PKiN
lub obiektu PKiN,
3.1.7. nadzorze i kontroli nad realizacją prac, które mogą mieć wpływ na zagrożenia
pożarowe lub mogące skutkować zaborem lub uszkodzeniem mienia ze
szczególną uwagą na przedmioty będące muzealiami,
3.1.8. wezwanie grupy interwencyjnej w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla
chronionego mienia i osób znajdujących się w chronionym obszarze,
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podjęcie interwencji w stosunku do osób zakłócających spokój i porządek
publiczny,
3.1.10. natychmiastowe wezwanie właściwych służb, np. Straży Pożarnej, Policji,
Pogotowia Ratunkowego w przypadku zaistnienia zdarzeń, które mogą
wymagać ich interwencji.
3.2.Pracownik ochrony będzie wyposażony przez Wykonawcę:
3.2.1. umundurowanie, które posiada elementy identyfikujące podmiot realizujący
zadania ochrony. Odzież ma być schludna i bez widocznych śladów zużycia,
3.2.2. legitymację pracownika ochrony wydaną przez podmiot zatrudniający
pracownika. Legitymacja ma znajdować się na wierzchniej, górnej części
umundurowania w taki sposób, aby była możliwość identyfikacji wizerunku
pracownika ochrony,
3.2.3. w urządzenie do kontroli obchodów albo podobne, które monitoruje
prowadzenie obchodów przez pracownika ochrony realizującego zadania,
3.2.4. pilot napadowy,
3.2.5. latarkę,
3.2.6. telefon komórkowy,
3.2.7. w niezbędną dokumentację, instrukcję ochrony obiektu, stosowne książki
ewidencji. Prowadzona dokumentacja stanowi własność Zamawiającego i podlega
obowiązku przekazania jej przez Wykonawcę bezpośrednio po zapisaniu
wszystkich kart. Dokumentacja będzie przechowywana przez Zamawiającego przez
okres 365 dni od dnia zakończenia usługi. Zamawiający, na uzasadnione żądanie
Wykonawcy umożliwi dokonanie kopii kart z zastrzeżeniem, że nie naruszy to
przepisów w zakresie ochrony danych osobowych lub interesów Zamawiającego.
3.3.Ochrona realizowana jest całodobowo przez siedem dni w tygodniu przez jednego
niekwalifikowanego pracownika ochrony. Zamawiający nie dopuszcza do realizacji zadań
osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub ograniczonej sprawności
psycho-fizycznej.
3.4.Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego
działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U. poz. 1550)
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność cywilną za szkody
wyrządzone działaniem lub zaniechaniem w związku z realizowaną usługą ochrony,
a w szczególności za szkody: kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu, ognia i
innych zdarzeń losowych (kopia polisy OC Wykonawcy stanowi załącznik do oferty).
3.5.Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługi będą przez cały okres
obowiązywania Umowy zatrudnieni na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
3.6.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej na kwotę określoną przez Zamawiającego i zobowiązuje się w okresie
obowiązywania niniejszej umowy utrzymać warunki tej polisy, na co najmniej takich
samym poziomie.
3.7.Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego prowadzone będzie w systemie
całodobowym z ciągłą rejestracją określonych przez Zamawiającego zdarzeń.
3.8.Wykonawca zapewnia:
3.8.1. nieograniczoną liczbę nieodpłatnych interwencji uzasadnionych,
3.1.9.
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3.8.2. dwa bezpłatne, nieuzasadnione i nie odwołane interwencje grupy interwencyjnej
na sygnały z systemu alarmowego Zamawiającego w miesiącu, tj. sygnał: napad,
włamanie, usterka systemu, sabotaż systemu, sabotaż nadajnika, załączenie i
wyłączenie systemu alarmowego
3.8.3. czas dojazdu grupy interwencyjnej w godz. 22.00 – 6.00 do 10 minut od
otrzymania sygnału alarmowego,
3.8.4. czas dojazdu grupy interwencyjnej w godz. 6.00 – 22.00 do 15 minut od
otrzymania sygnału alarmowego,
3.8.5. monitorowanie i rejestrowanie sygnałów alarmowych drogą radiową lub GSM,
3.8.6. przekazywanie drogą elektroniczną na żądanie Zamawiającego odczytów z
obchodów pracownika ochrony realizującego zadania ochrony w obiekcie;
3.8.7. opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu w ramach Umowy Instrukcji ochrony
obiektu opracowanej we współpracy z Zamawiającym. Instrukcja będzie
aktualizowana w sytuacji zmieniających się warunków realizacji zadań
pracowników ochrony, mających związek z pracą Muzeum lub ze względu na
potrzebę poprawy sposobu realizowania zadań przez pracownika ochrony,
3.8.8. aktualizacja we współpracy z Zamawiającym Planu Ochrony obiektu bez
dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. Wykonawca podejmie
stosowne działania w celu dostosowania realizacji zadań zgodnie z Planem
Ochrony,
3.8.9. po przybyciu do obiektu grupy interwencyjnej podejmuje działania zmierzające
do zapobieżenia powstania szkody lub zmniejszenia jej rozmiarów.
3.9. Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane do realizacji usługi na stanowisku
pracownika ochrony posiadały co najmniej dwuletnie doświadczenie pracy w muzeum
lub galerii sztuki.
3.10. Nadzór nad realizacją usługi ma być sprawowany przez osobę posiadającą wpis na
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, legitymującą się co najmniej
dwuletnim doświadczeniem w nadzorowaniu pracowników ochrony w muzeum lub
galerii sztuki.
3.11. Wspólny Słownik Zamówień:
79710000-4 – Usługi ochroniarskie
92522000-6 – Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
3.12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane od dnia 30 grudnia 2020 r. godz. 12:00 do dnia 30 grudnia
2021 r. do godz. 12:00.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

OPIS

SPOSOBU

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z przyczyn określonych w art. 24 ustawy Pzp, spełniają warunki i wymagania określone w
niniejszym ogłoszeniu oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
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Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:
„spełnia” lub „nie spełnia”.
5.2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
5.2.1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 838) wydaną przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych (załącznik własny);
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:
„spełnia/nie spełnia”.
5.2.2.

dysponują oraz przeznaczą do realizacji usług:

a) co najmniej – 3 osób posiadających co najmniej dwuletnie doświadczenie
pracy w muzeum lub galerii sztuki;
b) co najmniej 1 osobą wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej legitymującą się co najmniej dwuletnim doświadczeniem w
nadzorowaniu pracowników ochrony w muzeum lub galerii sztuki.
Ocena spełnienia warunku odbywa się na podstawie wykazu osób stanowiącego
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia. Zamawiający zastrzega możliwość zażądania
dokumentów potwierdzających spełnienie przez te osoby wymogów Zamawiającego.
5.2.3.

Wykażą właściwe wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
działalności jest krótszy - w tym okresie 2 usługi w zakresie ochrony fizycznej
lub dozoru ekspozycji w muzeum lub galerii sztuki o wartości nie mniejszej niż
150 000,00 zł brutto w skali jednego roku, oraz załączą dowody, że usługa
została wykonana lub jest wykonywana należycie.

Ocena spełnienia warunku odbywa się na podstawie wykazu wykonanych usług
stanowiącego Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
5.2.4.

przedstawią dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości co najmniej
1.000.000,00 zł (słownie jeden milion złotych).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:
„spełnia/nie spełnia”.
5.3.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
5.4.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców w
stosunku do których wystąpiła którakolwiek z okoliczności określonych w art. 24 ust.1
ustawy Pzp oraz Wykonawcę 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
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restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814) 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 2020 r. poz. 1228).
5.5.Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
ORAZ
INNYCH
WYMAGANYCH
DOKUMENTÓW
6.1.Dokumenty wymagane przez Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z
postępowania:
6.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie
z załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia;
6.1.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie
z załącznikiem nr 3 do Ogłoszenia;
6.1.3. aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony
osób i mienia, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia wydaną
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (załącznik własny);
6.1.4. wykaz wykonanych usług – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia, wraz
z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
6.1.5. wykaz osób – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Ogłoszenia – wraz z informacjami
dotyczącymi:
6.1.5.1. wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
6.1.5.2. doświadczenia w nadzorowaniu pracowników ochrony w muzeum lub galerii
sztuki;
6.1.5.3. doświadczenia pracowników w pracy w muzeum lub galerii sztuki,
6.1.5.4. podstawy do dysponowania osobami wymienionymi w załączniku;
6.1.6. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego (załącznik własny);
6.1.7. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.
6.2.Wskazane dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Jeżeli z
uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
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opisanego przez Zamawiającego warunku. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.3.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć
do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6.1.1, 6.1.4. 6.1.5. orz 6.1.6.
łącznie dla wszystkich Wykonawców.
6.4.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do oferty
oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6.1.2., 6.1.3. oraz 6.1.7. odrębnie dla
każdego z Wykonawców.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW

7.1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.
7.2.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.
7.3.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
7.4.W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami
odbywa się może pisemnie lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień pkt
10.1. tj. złożenie oferty wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.6.Wszelką korespondencję do Zamawiającego należy kierować w następujący sposób:
pisemnie na adres do korespondencji „Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie, Plac
Defilad 1, 00-901 Warszawa” lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
„przetargi@nmt.waw.pl”.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
9.2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.3.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 30 dni.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
10.1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie
pisemnej, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Ogłoszenia. Do oferty
należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
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w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający nie
wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
10.2.Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę(y)
uprawnioną(e) do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
10.3.W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres oraz musi być podpisane przez osobę(y)
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
10.4.Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (zawierające informacje) były ponumerowane.
Wszystkie strony zawarte w ofercie muszą być podpisane przez osobę(y)
upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, a całość zaleca się aby była zszyta w
sposób zapobiegający dekompletacji oferty.
10.5.Zaleca się aby oferta zawierała spis dokumentów z podaniem stron na których się
znajdują się dane dokumenty.
10.6.Wszelkie miejsca wypełniane w ofercie mają być wypełnione w sposób trwały, czyli
długopisem, maszynowo lub metodą komputerową, a informacje, w których Wykonawca
naniósł zmiany (również przy użyciu korektora) muszą być czytelne oraz parafowane
przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.
10.7.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.8.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu (np. w
kopercie) w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty.
Oferta złożona w innym terminie lub w miejscu nie wskazanym przez Zamawiającego, nie
będzie badana (nie zostanie otwarta) i zostanie zwrócona Wykonawcy.
Na opakowaniu oferty należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie
Plac Defilad 1
00 – 901 Warszawa
„Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu, osób i mienia w głównej
siedzibie Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie od 30 grudnia 2020 r.
do 30 grudnia 2021 r.”
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 17 grudnia 2020 r. godz. 14:00”
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
zdarzenia wynikłe z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym
terminem otwarcia, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierska za jej nie
otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
10.9.W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), Wykonawca winien w sposób niebudzący
wątpliwości zastrzec, które z zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa i oznaczyć klauzulą:
„NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA.
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INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”
Zaleca się wydzielenie w złożonej ofercie informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać,
iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10.11. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii
Zamawiającego.
10.12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub
wycofać ofertę.
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 17 grudnia 2020 r. godz.
14:00.
11.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwróci ofertę bez jej otwierania.
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 17 grudnia 2020 r. godz. 14:15., w siedzibie
Zamawiającego.
11.4. Otwarcie ofert jest jawne.
11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający
przeznaczył w planie finansowym na rok 2021 na sfinansowanie usług ochrony fizycznej.
11.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.
11.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
11.7.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
11.7.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
11.7.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178) w postaci
stawek jednostkowych roboczogodziny za wykonanie poszczególnych usług objętych
przedmiotem zamówienia.
12.2. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
12.3. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu
oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
12.4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie
w złotych.
12.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
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13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
13.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
13.1.1. Cena szacunkowego rocznego zamówienia brutto liczona według wzoru:
cena oferty badanej
_______________________
cena oferty z najniższą ceną

* 80

= ilość punktów

Waga kryterium: 80 %
13.1.2. Doświadczenie wykonawcy
Zamawiający w kryterium Doświadczenie wykonawcy przyzna dodatkowe punkty
Wykonawcy za każdą dodatkową usługę ochrony lub dozoru ekspozycji w muzeum
lub galerii sztuki o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto wykonywaną lub
wykonaną należycie na podstawie odrębnej umowy oraz załączył dowody, że usługa
została wykonana lub jest wykonywana należycie. Przyznanie dodatkowych punktów
odbywa się na podstawie wykazu usług stanowiącego Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
oraz dokumentów złożonych przez Wykonawcę potwierdzających należyte wykonanie
lub wykonywanie usługi. Punkty będą przyznane wg następujących zasad:
• wykonanie dwóch usług ochrony lub dozoru ekspozycji w muzeum lub galerii
sztuki – 0,00 pkt;
• wykonanie trzech usług ochrony lub dozoru ekspozycji w muzeum lub galerii
sztuki – 5,00 pkt;
• wykonanie czterech usług ochrony lub dozoru ekspozycji w muzeum lub
galerii sztuki – 10,00 pkt;
• wykonanie pięciu usług ochrony lub dozoru ekspozycji w muzeum lub galerii
sztuki – 15,00 pkt;
• wykonanie sześciu lub więcej usług ochrony lub dozoru ekspozycji w muzeum
lub galerii sztuki – 20,00 pkt.
Waga kryterium: 20 %
13.2. Podstawą oceny oferty będzie łączna suma punktów, którą otrzyma oferta we
wszystkich kryteriach. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego
oferta nie zostanie odrzucona i uzyska największą liczbę punktów.
14. OCENA OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
14.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
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Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
zastrzeżeniem pkt 14.3., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
14.2. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania albo jeżeli
złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy
lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający jednokrotnie wezwie go do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie
podlegać odrzuceniu, albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone
na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki w
postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania na dzień składania tych
oświadczeń. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać
do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
14.3. Zamawiający poprawia w ofercie:
14.3.1. oczywiste omyłki pisarskie,
14.3.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
14.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14.5. W przypadku gdy cena w ofercie rażąco odbiega od ustalonej przez Zamawiającego
wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen z wszystkich ofert Zamawiający
w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
14.6. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
14.7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
14.10. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
14.10.1.jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia;
14.10.2.zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
14.10.3.została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
14.10.4.zawiera błędy w obliczeniu ceny, zastrzeżeniem pkt. 14.3.2.;
14.11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi
o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie
zamówienia, podając informację:
10

14.11.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
14.11.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni wraz z uzasadnieniem,
14.11.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.
14.12. Jednocześnie informacje, o których mowa w pkt. 14.11.1-3 zostaną udostępnione na
stronie internetowej Zamawiającego www.nmt.waw.pl
14.13. Zamawiający po zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty
niezwłocznie zamieści na stronie internetowej www.nmt.waw.pl informację
o nieudzieleniu zamówienia.
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
15.1.Wybrany wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę w miejscu i w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
15.2.W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania, przed
podpisaniem umowy w sprawie udzielenie zamówienia publicznego, przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
15.3.Nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy w miejscu i czasie wyznaczonym
przez Zamawiającego, będzie traktowane jako nieprzystąpienie do zawarcia umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
15.4.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
16.
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

W niniejszym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest
wymagane.
17.
ISTOTNE
DLA
STRON
WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZAWIERANEJ UMOWY W

ZOSTANĄ
SPRAWIE

Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do niniejszego Ogłoszenia. Przy
zawarciu umowy Zamawiający określi wzór kalkulacji wynagrodzenia, który będzie
stosowany przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur.
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Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
1. Formularz ofertowy;
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
4. Wykaz wykonanych usług;
5. Wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia;
6. Istotne postanowienia umowy.
Zatwierdzam
Elektronicznie podpisany
Mirosław
przez Mirosław Zientarzewski
2020.12.11 13:07:57
Zientarzewski Data:
+01'00'
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
/pieczęć firmowa Wykonawcy/
OFERTA
dla Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie
w postępowaniu na „Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu, osób i mienia w głównej
siedzibie Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie od 30 grudnia 2020 r.
do 30 grudnia 2021 r.”

Dane Wykonawcy:

Nazwa:…………………………………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………………………
Nr telefonu i faksu……………………………………………………………………………….

e-mail……………………………………………………………………………………………
NIP:………………………………………….. REGON:….……………………………………
I. W związku z ogłoszeniem o zamówieniu (znak sprawy: ……………….), w sprawie
zamówienia publicznego oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
wynagrodzenie (cena oferty) brutto:………………. zł, w tym podatek VAT ………. zł,
netto: ………….. zł.
Zbiorczy przewidywany harmonogram pracy na okres realizacji zamówienia
Stawka Wartość
VAT
Wartość brutto
Ilość
Lp.
Czasookres
zł/r-g
netto
(zł)
(zł)
roboczogodzin
(zł)
…………. …………
…………. zł
1.
30.12.2020 r. –
8760
…….
zł netto
zł
brutto
30.12.2021 r.
zł
netto

II. Oświadczamy, że:
1. zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy oz dnia 7 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), jestem (jesteśmy): mikroprzedsiębiorcą / małym
przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą(niepotrzebne skreślić)
2. zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i uznajemy się za związanych określonymi
w niej zasadami postępowania;
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3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu;
4. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
i realizacji przyszłego świadczenia umownego;
5. wszystkie ceny zostały ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały
podwyższeniu (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ogłoszeniu);
6. nie powierzymy podwykonawcom żadnej części zamówienia (jeżeli wykonawca
powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom, należy w odrębnym
dokumencie
wskazać
części,
których
wykonanie
będzie
powierzone
podwykonawcom);
7. pracownikami świadczącymi usługi będą osoby, które nie figurują w Krajowym
Rejestrze Karnym,
8. wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
adres do korespondencji, numer faksu i adres poczty elektronicznej wskazany
powyżej;
9. zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte w
Ogłoszeniu i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
……………………….dnia ………………………

…………………………………..
podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
oznaczenie sprawy: PZP.2.12.2020……………..

.............................., dnia............................

........................................
(Pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi
ochrony fizycznej obiektu, osób i mienia w głównej siedzibie Narodowego Muzeum Techniki
w Warszawie od 30 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2021 r., prowadzonego przez Narodowe
Muzeum Techniki w Warszawie, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. 5.1. –
5.2. Ogłoszenia o zamówieniu.
…………….……. (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)
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

oznaczenie sprawy: PZP.2.12.2020

........................................
(Pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi

ochrony fizycznej obiektu, osób i mienia w głównej siedzibie Narodowego Muzeum Techniki
w Warszawie od 30 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2021 r., prowadzonego przez Narodowe
Muzeum Techniki w Warszawie, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

okoliczności wymienionych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania w związku z okolicznościami
wskazanymi w pkt. 5.4. Ogłoszenia o zamówieniu.
…………….…….(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)
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Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
WYKAZ USŁUG
Ubiegając się o zamówienie publiczne na Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu, osób i
mienia w głównej siedzibie Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie od 30 grudnia 2020 r.
do 30 grudnia 2021 r., oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w realizacji zamówień rozumiane
jako zrealizowanie lub będące realizowane z należytą starannością*:

L.p.

Przedmiot zamówienia Nazwa i adres odbiorcy
usług

Wartość
(brutto)

Data
rozpoczęcia
(miesiąc i rok)

Data
zakończenia
(miesiąc i rok)

1

2

3

4

*Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawionych
danych, które będą wyszczególnione w wykazie usług.

.................................., dnia ..........................

..................................................
pieczęć i podpis(y) osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do Ogłoszenia

Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia

Lp.

Imię i nazwisko

.................................., dnia ..........................

Posiadane
kwalifikacje
zawodowe

Podstawa do
dysponowania osobami

..................................................
pieczęć i podpis(y) osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 6 do Ogłoszenia

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1.

2.

3.

4.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na świadczeniu całodobowej usługi
ochrony fizycznej obiektu, osób i mienia oraz przeciwdziałania zagrożeniom dla
Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie – Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa,
gmach „G” Pałacu Kultury i Nauki. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług
ochrony fizycznej i mienia, zaś Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty
wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie.
Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:
1) świadczeniu całodobowej usługi ochrony fizycznej obiektu, osób i mienia
Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie – Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa,
gmach „G” Pałacu Kultury i Nauki na jednoosobowym posterunku przy wejściu do
siedziby Zamawiającego (gmach „G” parter),
2) kontrolowanych obchodach powierzchni zajmowanych przez Zamawiającego
w budynku PKiN,
3) nadzorze nad systemami przeciwpożarowymi,
4) kontroli ruchu osobowo-materiałowego oraz prowadzenia stosownej dokumentacji,
5) gospodarce kluczami będącymi w posiadaniu Zamawiającego z obowiązkiem
prowadzenia ewidencji wydawanych/przyjmowanych kluczy,
6) współpracy z Dowódcą Służby Działu Ochrony i Zabezpieczeń Zarządu Pałacu
Kultury i Nauki w zakresie działań w sytuacji ogłaszanych alarmów, zagrożeń
pożarowych w obiekcie, jak również innych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na
bezpieczeństwo w zajmowanych przez Zamawiającego części budynku PKiN lub
obiektu PKiN,
7) nadzorze i kontroli nad realizacją prac, które mogą mieć wpływ na zagrożenia
pożarowe lub mogące skutkować zaborem lub uszkodzeniem mienia ze szczególną
uwagą na przedmioty będące muzealiami,
8) wezwanie grupy interwencyjnej w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla
chronionego mienia i osób znajdujących się w chronionym obszarze,
9) podjęcie interwencji w stosunku do osób zakłócających spokój i porządek publiczny,
10) natychmiastowe wezwanie właściwych służb, np. Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia
Ratunkowego w przypadku zaistnienia zdarzeń, które mogą wymagać ich interwencji.
Wykonawca oświadcza, ż dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno –
organizacyjnym, osobowym, finansowym, a także uprawnieniami, wiedzą,
kwalifikacjami i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywać Umowę z zachowaniem obowiązujących
przepisów prawa, w tym przede wszystkim zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997
roku o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 838) i aktów wykonawczych,
przy dochowaniu najwyższej staranności oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą
zawodową.
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5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

Usługi będą świadczone przez osoby wymienione w załączniku nr …….. do Umowy pn
„Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia”, które zostały wskazane
przez Wykonawcę.
Wykonawca ma prawo do zmiany osób uczestniczących w wykonaniu umowy. Osoby
te muszą posiadać kwalifikacje niemniejsze niż osoby wskazane w wykazie osób, o
których mowa w ust. 5. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego zgłoszenia
Zamawiającemu zmiany osób z podaniem imienia, nazwiska i kwalifikacji, a po ich
akceptacji przez Zamawiającego do przedłożenia zaktualizowanego „Wykazu osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy”.
Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługi będą przez cały okres
obowiązywania Umowy zatrudnieni na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie
krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu
zanonimizowane (z wyjątkiem imienia i nazwiska) 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.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z
Pracownikami świadczącymi usługi lub dokument ZUS ZUA w terminie wskazanym
przez Zamawiającego zgodnie z ust. 8 będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o
pracę.
§2
Poufność informacji
Strony zobowiązują się do traktowania jako poufne wszelkich informacji, które
uzyskają w trakcie lub w związku z wykonywaniem Umowy a w szczególności te, które
mają wpływ na zachowanie oraz stan bezpieczeństwa Obiektu.
Obowiązek opisany w ust.1 powyżej obowiązuje także po zakończeniu Umowy bez
względu na sposób jej wygaśnięcia.

§3
Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca działający w obrocie jako profesjonalista w zakresie ochrony osób i mienia
zobowiązuje się wykonywać Umowę ze szczególną starannością wymaganą od
podmiotów świadczących profesjonalne usługi na rynku, zachowując najwyższą jakość
wykonywanych usług.
2. Wykonawca oraz jego personel, podwykonawcy, i ich personel, są zobowiązani do:
1) wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością, rzetelnością, zgodnie z
właściwymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego i zgodnie z zasadami
profesjonalizmu zawodowego,
2) wykonywania przedmiotu umowy przy użyciu własnego sprzętu, narzędzi oraz
środków niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
3) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o każdym zdarzeniu mogącym mieć
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do
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niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu uszkodzeń oraz usterek dotyczących w
szczególności sieci wodno-kanalizacyjnej, energii elektrycznej, monitoringu oraz
wszelkich nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo budynku, urządzeń
i osób, zauważonych podczas wykonywania usługi,
4) zapewnienia pracownikom ochrony:
a) umundurowanie, które posiada elementy identyfikujące podmiot realizujący zadania
ochrony. Odzież ma być schludna i bez widocznych śladów zużycia,
b) legitymację pracownika ochrony wydaną przez podmiot zatrudniający pracownika.
Legitymacja ma znajdować się na wierzchniej, górnej części umundurowania w taki
sposób, aby była możliwość identyfikacji wizerunku pracownika ochrony,
c) w urządzenie do kontroli obchodów albo podobne, które monitoruje prowadzenie
obchodów przez pracownika ochrony realizującego zadania,
d) pilot napadowy,
e) latarkę,
f) telefon komórkowy,
g) w niezbędną dokumentację, instrukcję ochrony obiektu, stosowne książki ewidencji.
Prowadzona dokumentacja stanowi własność Zamawiającego i podlega obowiązku
przekazania jej przez Wykonawcę bezpośrednio po zapisaniu wszystkich kart.
Dokumentacja będzie przechowywana przez Zamawiającego przez okres 365 dni od
dnia zakończenia usługi. Zamawiający, na uzasadnione żądanie Wykonawcy
umożliwi dokonanie kopii kart z zastrzeżeniem, że nie naruszy to przepisów
w zakresie ochrony danych osobowych lub interesów Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się, w systemie całodobowym, do monitorowania sygnału
alarmowego (napadowego) oraz zapewnia:
a) nieograniczoną liczbę nieodpłatnych interwencji uzasadnionych,
b) dwa bezpłatne, nieuzasadnione i nie odwołane interwencje grupy interwencyjnej
na sygnały z systemu alarmowego Zamawiającego w miesiącu, tj. sygnał: napad,
włamanie, usterka systemu, sabotaż systemu, sabotaż nadajnika, załączenie
i wyłączenie systemu alarmowego
c) czas dojazdu grupy interwencyjnej w godz. 22.00 – 6.00 do 10 minut od otrzymania
sygnału alarmowego,
d) czas dojazdu grupy interwencyjnej w godz. 6.00 – 22.00 do 15 minut od otrzymania
sygnału alarmowego,
e) monitorowanie i rejestrowanie sygnałów alarmowych drogą radiową lub GSM,
f) przekazywanie drogą elektroniczną na żądanie Zamawiającego odczytów
z obchodów pracownika ochrony realizującego zadania ochrony w obiekcie,
g) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu w ramach Umowy Instrukcji ochrony
obiektu opracowanej we współpracy z Zamawiającym. Instrukcja będzie
aktualizowana w sytuacji zmieniających się warunków realizacji zadań
pracowników ochrony, mających związek z pracą Muzeum lub ze względu na
potrzebę poprawy sposobu realizowania zadań przez pracownika ochrony,
h) aktualizacja we współpracy z Zamawiającym Planu Ochrony obiektu bez
dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. Wykonawca podejmie stosowne
działania w celu dostosowania realizacji zadań zgodnie z Planem Ochrony,
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po przybyciu do obiektu grupy interwencyjnej podejmuje działania zmierzające do
zapobieżenia powstania szkody lub zmniejszenia jej rozmiarów.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do świadczenia usług
stanowiących przedmiot niniejszej umowy a jego pracownicy i wszelkie osoby, którymi
posłuży się wykonując niniejszą umowę, posiadają niezbędne umiejętności oraz
uprawnienia do należytego wykonania warunków umowy.
5. W przypadku zmian w ciągu roku w sposobie realizacji umowy Zamawiający
zobowiązuje Wykonawcę do opracowania we współpracy z Zamawiającym Planu
Ochrony obiektu bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego oraz Wykonawca
podejmie stosowne działania w celu dostosowania realizacji zadań zgodnie z Planem
Ochrony. W przypadku rozbieżności cenowych Zamawiający może rozwiązać
z Wykonawcą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
i)

1.

2.

3.
4.

§4
Pracownicy ochrony wykonujący w imieniu Wykonawcy umowę zobowiązani są do:
1) niezwłocznego reagowania w przypadku powstania zagrożeń,
2) dokonywania sprawdzenia prawidłowego zabezpieczenia pomieszczeń w Obiekcie,
3) sprawowania nadzoru nad gospodarka kluczami użytku bieżącego oraz kluczami
awaryjnymi od poszczególnych pomieszczeń,
4) sprawowanie nadzoru nad właściwym ruchem osobowym zgodnie z zasadami
określonymi w Instrukcji Ochrony,
5) obsługi systemów bezpieczeństwa w które jest wyposażony Obiekt,
6) obsługi monitoringu wizyjnego
7) niezwłocznego przeciwdziałania próbom zakłócenia porządku i spokoju na terenie
Obiektu,
8) współdziałania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w
Obiektach z właściwymi terenowo jednostkami policji,
9) niezwłocznego powiadomienia upoważnionego przedstawiciela Zleceniodawcy o
nagłych zdarzeniach zaistniałych w chronionym Obiekcie,
10) w wypadkach zagrożeń, natychmiastowego wezwania grupy interwencyjnej lub
odpowiednich służb miejskich,
11) w miarę możliwości ograniczenia skutków awarii poprzez natychmiastowe
powiadomienie służb technicznych (dyspozytora Zarządu Pałacu Kultury i Nauki)
oraz wykonywania jego poleceń lub stosownych służb.
Szczegółowy zakres czynności pracowników ochrony będzie zawarty w Instrukcji
Ochrony Obiektu, której wstępny projekt Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w
terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, zaś Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania projektu Instrukcji Ochrony Obiektu zaakceptuje go lub odmówi akceptacji
zgłaszając do niego uwagi.
Wszelkie działania podejmowane przez pracowników ochrony odbywać się mogą
wyłącznie z poszanowaniem praw i godności osób wobec których zostały one podjęte.
Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego może żądać od pracowników ochrony
wykonania określonych czynności pod warunkiem, że mieścić się będą w przedmiocie
umowy, nie będą naruszać przepisów prawa, nie wpłyną ujemnie na stan bezpieczeństwa
terenu chronionego. Żądania takie Wykonawca wpisuje do Dziennika zmiany.

22

1.

§4
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w poniższych przypadkach
w następującej wysokości:
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

Opis uchybienia
Spożywanie lub wnoszenie alkoholu przez
pracowników ochrony na teren ochranianego
obiektu;
Przebywanie na posterunku pracownika ochrony
w stanie uniemożliwiającym prawidłowe
wykonywanie obowiązków ochrony (np. w
stanie skrajnego wyczerpania, przebywanie w
stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków
odurzających, pracownik bez stosownych
uprawnień, pracownik bez stosownych badań);
Naruszenie przez pracowników ochrony
obowiązujących przepisów i zasad mających
wpływ na skuteczność ochrony;
Nieprzestrzeganie postanowień Umowy i
załączników do Umowy oraz procedur, instrukcji
i zarządzeń obowiązujących na terenie
Zamawiającego;
Nieprawidłowe
prowadzeniu
dokumentacji
Służby Ochrony Muzeum
Pozostawieniu
stanowiska
pracy
przez
pracownika ochrony bez ochrony
Wydanie przez pracowników ochrony kluczy
użytku bieżącego do pomieszczeń służbowych
osobie nieupoważnionej;
Niezrealizowanie we wskazanym terminie i
czasie grupy interwencyjnej;
Wpuszczenie przez pracowników ochrony na
teren Muzeum osoby lub osób nie posiadających
stosownych przepustek stałych, okresowych lub
jednorazowych;
Nieprawidłowości
w
wyposażeniu,
umundurowaniu pracownika lub niesprawności
technicznej środków łączności i środków
wspomagania ochrony;
Nieuprawnione udostępnienie osobom trzecim
dokumentów związanych z bezpieczeństwem
oraz plany ewakuacji, plany ochrony, instrukcje,
procedury, klucze, kody i inne
Niedopełnienie
obowiązku
zatrudnienia
pracowników na podstawie umowy o pracę na

Wysokość kary w PLN brutto
5000,00 za każdy taki
stwierdzony przypadek
3 000,00 za każdy taki
stwierdzony przypadek

1 000,00 za każdy taki
stwierdzony przypadek;
1 000,00 za każdy taki
stwierdzony przypadek

500,00 za każdy stwierdzony
przypadek nieprawidłowości
500,00 za każda godzinę braku
pełnej obsady na stanowisku
500,00 za każde
nieprawidłowe wydanie
1 000,00 za każdy taki
stwierdzony przypadek
500,00 za każdy taki
stwierdzony przypadek za
jedną osobę
400,00 za każdy stwierdzony
przypadek nieprawidłowości

5 000 za każdy stwierdzony
przypadek nieprawidłowości

1 500 za każdy przypadek
niezatrudnienia pracownika na
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2.
3.

pełen etat
umowę o pracę
Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od
otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego do jej zapłaty.
W przypadku, gdy wartość szkody, wyrządzonej przez Wykonawcę, przekroczy
wysokość kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia pozostałej
części odszkodowania na zasadach ogólnych.

§5
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy na okres i w celu realizacji Umowy, na terenie
Obiektu pomieszczenie dla pracowników wykonujących ochronę wyposażone w zaplecze
socjalno - sanitarne.
2. Wykonawcy w żadnym przypadku nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w
udostępnionym pomieszczeniu. Wszelkie usterki, uwagi itp. dotyczące udostępnionego
pomieszczenia muszą być bezzwłocznie przekazywane przedstawicielowi Zamawiającego
z jednoczesnym wpisem do Dziennika zmiany. Fakt przywrócenia do stanu poprzedniego
również musi być odnotowywany w Dzienniku zmiany.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

§6
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy wynosi …………. zł
netto za jedną godzinę świadczenia usługi ochrony przez pracownika ochrony.
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za każdy miesiąc kalendarzowy, będący okresem
rozliczeniowym, obliczane jako iloczyn liczby faktycznie przepracowanych
roboczogodzin w danym miesiącu oraz stawki za roboczogodzinę, o której mowa w ust. 1
powyżej. Przez pierwszy okres rozliczeniowy rozumie się okres od 30.12.2020 r. do
31.01.2021 r.
Liczba godzin ustalana będzie na podstawie miesięcznego zestawienia roboczogodzin
w rozliczeniu na każdy dzień danego miesiąca.
Do podanej stawki w ust.1 będzie dodawany podatek od towarów i usług w wysokości
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w dniu wystawienia danej faktury.
Zestawienie, o którym mowa w ust. 3 powyżej zostanie dostarczone do akceptacji
Zamawiającemu najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia danego okresu
rozliczeniowego.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nie przekroczy kwoty w
wysokości ………………………………….. zł netto, co daje kwotę brutto w wysokości
……………………..

§7
Zapłata wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie liczone według zasad opisanych w § 7 ust. 3 płatne będzie z dołu
w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej poprawnie i
zgodnie z postanowieniami Umowy.
2. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy podany w treści faktury.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia oraz doręczenia faktury za miesiąc grudzień
do 20 grudnia 2021 r. wraz z zestawieniem prognozowanej liczby godzin świadczenia
usług według stanu na dzień 30 grudnia 2021 r.
24

4. Do faktury załączone będzie miesięczne zestawienie godzinowe.
5. Terminem zapłaty jest termin dokonania przez Zamawiającego polecenia przelewu.
§8
Termin obowiązywania umowy
Umowa zawarta została na czas określony od 30 grudnia 2020 od godz. 12:00
do 30 grudnia 2021 r. do godz. 12:00.
§9
Podwykonawcy
Wykonawca może powierzyć wykonanie części Umowy wybranym przez siebie i
zaakceptowanym przez Zamawiającego podwykonawcom posiadającym odpowiednie
koncesje. W takim wypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania
podwykonawców jak za działania i zaniechania własne i jest zobowiązany do koordynowania
świadczenia usług przez podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek poinformować
Zamawiającego na piśmie o konieczności powierzenia wykonania części Umowy
podwykonawcom, na co najmniej 7 dni przez powierzeniem wykonania części Umowy
podwykonawcy. W przypadku braku akceptacji ze strony Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest do wyboru innego podwykonawcy.
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§ 10
Odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek
niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy do pełnej wysokości
szkody, przy czym Wykonawca ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa
działań lub zaniechań, z których szkoda wynikła, nie obejmuje zaś utraconych korzyści,
które można było osiągnąć gdyby szkody nie wyrządzono.
W przypadku ujawnienia szkody Zamawiający lub Wykonawca, zobowiązują się
wzajemnie oraz bezzwłocznie powiadomić się pisemnie o tym fakcie, a także wspólnie
dokonać oględzin i sporządzić stosowną notatkę.
Wstępne dochodzenie, w przypadku ujawnienia szkody musi się odbywać przy udziale
przedstawicieli obu stron. Z czynności tych sporządza się notatkę, w której określa się
rodzaj szkody, okoliczności jej towarzyszące oraz istnienie określonych powyżej
przesłanek odpowiedzialności materialnej Wykonawcy. Notatkę podpisują przedstawiciele
obu stron.
W przypadku wystąpienia zdarzenia, mającego znamiona przestępstwa Wykonawca
powiadamia o tym fakcie organy ścigania.
Dla ustalenia rozmiaru szkody i jej wartości, Zamawiający zobowiązany jest do
powiadomienia Wykonawcy o planowanych czynnościach jej przedstawiciela.

§11
Ubezpieczenie
1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zajścia powstałe przy
wykonywaniu usługi (pobicia pracownika Wykonawcy w czasie wykonywania
obowiązków na terenie Muzeum albo sytuacji kiedy ulegnie on wypadkowi w trakcie
wykonywania obowiązków) przez Wykonawcę.
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2. Przez cały okres realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem Umowy za szkody wyrządzone na osobie i mieniu
na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie
posiadane przez Wykonawcę musi obejmować ochroną ubezpieczeniową również
podwykonawców, którzy realizują przedmiot Umowy.
3. Jeżeli okres ubezpieczenia wygasa w trakcie obowiązywania Umowy, Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu nową polisę w terminie nie później niż na 7 dni przed
wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia.
4. W przypadku braku wymaganego ubezpieczenia Zamawiający może wypowiedzieć
Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii polisy
ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.
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2.
3.

4.

§ 12
Komunikacja stron
Wszelkie zawiadomienia, wezwania wysłane będą pocztą, faksem lub pocztą
elektroniczną na następujące adresy: dla Zamawiającego:
a) Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, tel.
………………, adres e-mail: ………………………,
b) dla Wykonawcy - …………………………….
Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres lub numery wskazane w ust. 1.
Strony postanawiają, że za doręczone uznaje się pismo:
a) przyjęte bezpośrednio - z dniem odbioru,
b) przesyłane pocztą - z dniem doręczenia lub w przypadku zwrócenia po jednokrotnej
awizacji listu poleconego na powyższe adresy – z dniem upływu terminu odbioru
drugiego awiza,
c) wiadomość e-mail- w wiadomość dniu wysłania,
d) doręczone faksem – z dniem potwierdzenia nadania faksu bez błędu.
Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu i numerów, o których
mowa w ust. 1, a nie wykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na
adresy i numery podane w ust.1, będą skuteczne.

§ 13
Dokumentacja realizacji umowy
Dokumentację należytej realizacji umowy stanowią:
1) Instrukcja Ochrony Obiektu, zawierająca szczegółowy zakres czynności pracowników
ochrony, która została przedłożona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez
Zamawiającego,
2) Dziennik zmiany prowadzony przez pracowników ochrony zawierający wpisy o
wszelkich wydarzeniach zaistniałych podczas wykonywania ochrony na terenie
chronionym mające wpływ lub mogące mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i
zabezpieczenie. Zamawiający uprawniony jest do codziennego zapoznawania się z
wpisami. Do książki tej wpisuje się stan chronionego Obiektu na początku zmiany
pracowników ochrony i na jej koniec.
3) Książka ewidencji wydawania kluczy,
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4) Książka ruchu osobowego,
5) Książka ruchu materiałowego lub inna forma dokumentowania przemieszczania
przedmiotów (ich zwrotu) poza/do Muzeum.
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§ 14
Rozwiązanie Umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie utraty przez Wykonawcę uprawnień do
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Zamawiający
ma prawo do realizacji prawa odstąpienia w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji
o podstawie do odstąpienia.
Niezależnie od postanowień wskazanych w ust. 1 Zamawiający może wypowiedzieć
Umowę ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w przypadku
istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
Do istotnych naruszeń postanowień Umowy przez Wykonawcę zalicza się w
szczególności:
1)
wykonywanie zadań przez osoby niespełniające wymagań kwalifikacyjnych
pracowników ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2)
co najmniej dwukrotne nieobsadzenie lub niezgodna z wymaganiami Zamawiającego
obsada posterunku;
3)
wyrządzenie szkody wskutek nienależytego wykonania Umowy.
Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do
dochodzenia odszkodowania na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów
oraz niniejszej umowy.
§ 15
Przetwarzanie danych osobowych
W przypadku udostępnienia lub powierzenia Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy
przez Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych pracowników i
współpracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy,
Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone do przetwarzania przez
Zamawiającego dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail,
wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej
„Rozporządzenie” lub „RODO”).
Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych przed
ujawnieniem lub udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym. W celu zapewnienia
realizacji Umowy Wykonawca, zobowiązuje się ujawniać powierzone przez
Zamawiającego dane osobowe wyłącznie pisemnie upoważnionym osobom będącym
pracownikami lub zleceniobiorcami Zamawiającego.
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu,
jego pracownikom lub zleceniobiorcom oraz osobom trzecim w związku z
przetwarzaniem danych osobowych.
W przypadku wygaśnięcia Umowy z jakiegokolwiek powodu Wykonawca w ciągu 7 dni
od dnia zakończenia obowiązywania Umowy, trwale usunie wszelkie sporządzone w
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związku lub przy okazji wykonywania Umowy zapisy zawierające powierzone do
przetwarzania dane osobowe pracowników lub współpracowników Zamawiającego w
sposób przewidziany w przepisach prawa.
5. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe pracowników Wykonawcy w zakresie
obejmującym imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL, będą przetwarzane przez
Zamawiającego jako administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy
oraz RODO w celu realizacji zobowiązań wynikających z Umowy. Dane osobowe, o
których mowa powyżej będą przetwarzane przez Zamawiającego przez okres trwania
Umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.
6. Dane osobowe pracowników Wykonawcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem koniecznym dla
zawarcia Umowy.
8. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich
poprawiania, sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto
Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
dla przetwarzania danych.
9. Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę nie będą przekazywane do państwa
trzeciego.
10. Odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę mogą być:
1) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
2) podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi księgowe, badania jakości obsługi,
dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne;
3) operatorzy pocztowi i kurierzy;
4) organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
11. Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.
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§ 16
Zmiana Umowy i postanowienia końcowe
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdują odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ustępów poniżej.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie:
1) wynikającym ze zmiany przepisów prawa, które będą miały wpływ na warunki
wykonywania Umowy;
2) zwiększenia lub zmniejszenia zakresu i liczby pracowników ochrony.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu Umowy na rzecz osoby
trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w
szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6
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września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429), która
podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej umowy.
7. Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie
konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
8. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane
polubownie, a w razie braku porozumienia – przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
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