Sudół dn. 23.07.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu
nr. AT.261.1.2019
dla postępowania publicznego na podstawie art. 138o ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 2018r., poz. 1986 ze zm.)

Zamawiający:
Muzeum Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
http://krzemionki.pl

Zaprasza do składania ofert na usługę ochrony obiektu
Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zawartość oferty przetargowej
Informacje do złożenia oferty
Formularz oferty wraz z załącznikami

I. Dane zamawiającego:
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
Tel. , tel. (41) 330 45 51, wewn. 40
e-mail sekretariat@krzemionki.info
NIP 611-10-33-606
II. Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art.
138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1986 ze
zm., zwanej dalej PZP) dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Wartość
zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów Muzeum
Historyczno–Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, tj. budynku Muzeum
Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, Sudół 135a.

Zakres usług objętych przedmiotem zamówienia:
W związku z planowanym zamknięciem trasy turystycznej oraz zmianami w godzinach pracy
Muzeum, służba ochrony będzie realizowana w budynku muzeum w następującym wymiarze:
- W terminie od 1 sierpnia do 30 września:
Od poniedziałku do piątku, w godzinach 22:00 – 7:00
W soboty w godzinach 18:00 – 8:00
W niedziele i święta w godzinach 18:00 – 10:00
Szacunkowa liczba godzin w tym okresie wynosi: 656
- W terminie 1 października do 31 października:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 – 7:00
W soboty i niedziele w godzinach 17:00 – 9:00
Szacunkowa liczba godzin w tym okresie wynosi: 450
W terminie 1 listopada do 31 grudnia 2019r.
Od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 7:00
W soboty i niedziele w godzinach 16:00 – 8:00
W święta (1 i 11 listopada, 25 i 26 grudnia) ochrona całodobowa.
Szacunkowa liczba godzin w tym okresie wynosi: 969
Całkowita, szacunkowa liczba godzin w okresie Zamówienia wynosi: 2075.
Szczegółową liczbę godzin w miesiącu określać będą indywidualne grafiki dla danego miesiąca
sporządzane z uwzględnieniem dni wolnych i świąt.

Pod pojęciem ochrony fizycznej rozumie się stałą obecność pracownika ochrony w w/w czasie na
terenie należącym do Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki”, Sudół 135a.
2.

3.
4.

5.

6.

Zakres ochrony obejmuje:
a) ochronę fizyczną całego terenu Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki”,
tj. budynku Muzeum z terenem przyległym wraz z parkingiem w w/w godzinach.
b) zapobieganie i skuteczną interwencję pracowników ochrony w przypadku zaistnienia
zagrożenia.
c) obsługę i korzystanie z technicznych środków ochrony mienia (monitoring telewizyjny,
systemy antywłamaniowe) zainstalowanych na terenie budynku Muzeum HistorycznoArcheologicznego.
d) Interwencję grupy szybkiego reagowania w sytuacji odebrania sygnału alarmowego z
obiektu chronionego w czasie do 20 minut.
Wspólny słownik zamówień (CPV):
Usługi ochroniarskie - 79710000-4
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia „książki raportów”, do której personel
Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne zdarzenia związane ze
sprawowaniem ochrony na terenie Zamawiającego. Zamawiający ma prawo wglądu do „książki
raportów” oraz wpisywania uwag dotyczących realizacji umowy. „Książka raportów” stanowi
własność Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę, świadczące u
Wykonawcy usługę w zakresie ochrony fizycznej, były przeszkolone w zakresie obsługi
zainstalowanych tam urządzeń alarmowych oraz postępowania w przypadku alarmu.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę, świadczące u
Zamawiającego usługę w zakresie ochrony fizycznej były w okresie realizacji umowy
zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040) (Klauzula dot.
Zatrudnienia w załączniku nr. 4).
IV. Warunki postępowania:
1. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę.
2. Zleceniodawca nie dopuszcza do korzystania przez Wykonawcę z usług Podwykonawców w
kwestii realizacji w/w warunków przedmiotu zamówienia.
3. Złożenie większej ilości ofert spowoduje unieważnienie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
V. Termin wykonania zamówienia:
1 sierpnia 2019r. – 31 grudnia 2019r.

VI. Wymogi udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnienie wymogów udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogę wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.

We wskazanym terminie złożą wypełniony formularz ofertowy.
Formularz ofertowy dostępny jest w załączniku nr 1.

2.

nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy PZP.
nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1
i 2 ustawy PZP.

3.

Na potwierdzenie spełnienia obu w/w warunków udziału w postępowaniu do oferty należy
załączyć oświadczenie Wykonawcy wg wzoru (zał. 2).
4.

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku do oferty należy załączyć aktualną koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

5.

Posiadają wiedzę i doświadczenie:
a) Zamawiający wymaga, aby w okresie ostatnich 3 lat Wykonawca świadczył przynajmniej
jedną usługę odpowiadającej swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi niniejszego
zapytania, tj. obiekt użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy powyżej 2,500m2.
Niespełnienie przez Wykonawcę tego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.
W przypadku ofert składanych Wspólnie, wszystkie strony powinny niezależnie od siebie
posiadać doświadczenie na w/w warunkach.
b) Do oferty należy załączyć wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (zał. 3) w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności był krótszy – dla całego okresu, wraz z podaniem przedmiotu usługi, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi były wykonywane, wraz z dowodami
należytego ich wykonania.
Wykaz składany jest także celem oceny oferty pod kątem kryterium DOŚWIADCZENIE.

6.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia
Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku do oferty należy załączyć opłaconą, aktualną polisę
ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
w zakresie ochrony osób i mienia, na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł (słownie pięćset tysięcy
złotych).
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do
przedstawienia polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej, w zakresie ochrony osób i mienia, na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 zł (słownie
dwa miliony złotych).
7.

Pozostałe wymagane dokumenty:
- Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- Pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczych i odbiorczych, wydane przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
- Pisemna informacja o możliwości i gotowości wysyłania patroli interwencyjnych w przypadku
zagrożenia, z czasem dojazdu patrolu do max. 20 minut.
- Wypełnione oświadczenie dotyczące RODO

8. Oferty składane przez Wykonawców występujących wspólnie:
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia obowiązują
następujące zasady:
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
uprawnionego do podpisywania oferty w imieniu wszystkich składających tą Ofertę.
- W formularzu Oferty (zał. nr 1) należy wpisać dane wszystkich Wykonawców, którzy biorą
udział w jej złożeniu.
- Oświadczenie wskazane w załączniku nr 2 niniejszego Ogłoszenia powinno zostać złożone w
taki sposób, aby wykazać, że wszyscy biorący udział w zgłoszeniu Oferty nie podlegają
wykluczeniu.
- Wszyscy wykonawcy występujący wspólnie powinni spełniać warunek posiadania uprawnień
wymaganych w zamówieniu (pkt VI, ust. 4), poświadczyć posiadanie doświadczenia opisanego w
pkt. VI, ust 5a, oraz dołączają odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej.
- Przynajmniej jeden w Wykonawców, składających wspólną Ofertę, musi spełniać warunek
posiadania ważnej polisy (Pkt. VI ust. 6) oraz pozostałe warunki opisane w ust. 7.
- Wykonawcy wspólnie składający ofertę, przy podpisywaniu umowy z Zamawiającym, muszą
przedstawić umowę lub inny, potwierdzony dokument, regulujący ich współpracę w zakresie
wypełniania warunków zamówienia.
VII Opis sposobu przygotowania ofert
1.
2.
3.
4.

5.

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo
to musi w swej treści jednocześnie wskazywać uprawnienie do podpisywania oferty.
Pełnomocnictwo to musi być zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Dokumenty dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

VIII Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i
dokumentów.
1.
2.

3.

4.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. Dla oferty, wraz z
załącznikami, Zamawiający zastrzega formę pisemną.
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
przetargi@muzeumostrowiec.pl
W sprawie procedury o udzielenie zamówienia oraz w sprawach związanych z przedmiotem
zamówienia należy kontaktować się z p. Tomaszem Kotarskim, tel. 505 694 743, od poniedziałku
do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.
IX Informacje dotyczące wadium.
W niniejszym zamówieniu Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium.
X Termin związania ofertą.
Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI Miejsce i termin składania ofert.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku Muzeum Archeologicznego i
Rezerwatu „Krzemionki”, Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, pokój nr 1 (sekretariat),
w terminie do 30.07.2019r. do godziny 11.00
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą i adresem
Wykonawcy, zaadresowane adres Zamawiającego i opisane: „oferta na usługę ochrony
budynku Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki”. Nie otwierać przed dniem
30.07.2019r., godzina 11.00”
Oferta może zostać dostarczona osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub za
pośrednictwem kuriera.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona bez otwierania.
Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych
zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej, z dopiskiem „Zmiana”.
Koperty z napisem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i, po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania,
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian
i poprawek, z napisem na kopercie „Wycofanie”. Koperty oznaczone w ten sposób będą

otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz
zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami
wycofanymi nie będą otwierane.
7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, na Sali konferencyjnej, w dniu 30.07.2019r.
o godzinie 11:15.
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
9. Podczas otwarcia Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące
ceny oferty oraz ilość zrealizowanych usług wykazanych dla kryterium oceny ofert –
Doświadczenie.
10. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z
otwarcia ofert na wniosek Wykonawcy.
XII. Opis sposobu obliczania ceny.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oferta musi zawierać łączną cenę netto, powiększoną o należny podatek VAT.
Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
W cenie Wykonawca uwzględni wszystkie koszty, opłaty do poniesienia przez Wykonawcę, a
konieczne do wykonania przedmiotu umowy oraz ewentualne upusty i rabaty.
Wycenę należy przedstawić w formularzu ofertowym wg. załączonego wzoru (zał. Nr 1)
Wykonawca poda cenę za 1 roboczogodzinę, zarówno dla usługi ochrony fizycznej budynku jak i
dla prowadzonego na terenie rezerwatu patrolu pieszego, oraz cenę za cały okres trwania umowy.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
Ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za
oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.
XIII Kryteria oceny oferty.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria:
K1 – kryterium CENY OFERTY – waga 60% (maksymalnie 60 punktów)
K2 – kryterium DOŚWIADCZENIE – waga 40% (maksymalnie 40 punktów)
Liczba punktów jaką otrzyma oferta obliczana będzie wg wzoru: P = K1 + K2, gdzie:
P = łączna liczba punktów
K1 = liczba punktów przyznanych dla kryterium CENA OFERTY
K2 = liczba punktów przyznanych dla kryterium DOŚWIADCZENIE
2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana wg. następującego wzoru:
a) Ocena kryterium CENA OFERTY (K1) dokonana zostanie zgodnie z formułą:

1.

Wartość pkt. dla kryterium K1 = (Cmin / Cb) x 60
gdzie:
Cmin = najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb = cena brutto ocenianej oferty
Maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać w kryterium CENA OFERTY wynosi 60.

3.

b) Ocena kryterium DOŚWIADCZENIE (K2) dokonana zostanie zgodnie z następującymi
zasadami:
Zamawiający będzie przyznawał poszczególnym ofertom punktację na podstawie
przedstawionych wykazów opisanych w dziale VI, pkt 5 Ogłoszenia:
- za wykonanie 1 lub nie wykonanie żadnej usługi Wykonawca otrzymuje – 0 pkt.
- Za wykonanie 2 usług Wykonawca otrzyma – 10 pkt.
- Za wykonanie 3 usług Wykonawca otrzyma – 20 pkt.
- Za wykonanie 4 usług Wykonawca otrzyma – 30 pkt.
- Za wykonanie 5 lub więcej usług Wykonawca otrzyma – 40 pkt.
Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium DOŚWIADCZENIE
wynosi 40 pkt.
Podstawą oceny ofert w zakresie DOŚWIEDCZENIE będzie wykaz usług (zał. 3) wraz z
załączonymi do wykazu dowodami ich należytego wykonania.

XIV Udzielanie zamówienia.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym Ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie określonym przez Zamawiającego. O
miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie
Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
3. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia, Zamawiający zamieści na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę podmiotu, z
którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia
Zamawiający niezwłocznie zamieści na w/w stronie informację o nieudzieleniu zamówienia.
XV Środki ochrony prawnej.
W niniejszym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej, tj. odwołanie przewidziane
w dziale VI ustawy PZP.
XVI Wykaz załączników.
Załącznik nr 1:
Załącznik nr 2:
Załącznik nr 3:
Załącznik nr 4:
Załącznik nr 5:
Załącznik nr 6:
Załącznik nr 7:

Formularz ofertowy
Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór
Wykaz usług – wzór
Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
Klauzula dotycząca zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę
Klauzula RODO
Wzór umowy

Załącznik nr 1, „Formularz ofertowy”
…………………………….
(pieczęć oferenta)

Oferta na zamówienie pn.:
„ochrona obiektów
Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim”
1. Nazwa Oferenta:
……………………………………………………………………………………...……………
2. Adres Oferenta:
……………………………………………………………………………………………………
3. Telefon, adres e-mail:
……………………………………………………………………………………………………

Odpowiadając na Ogłoszenie o zamówieniu nr. AT.261.1.2019, przedstawiam następującą
ofertę:
Przedmiot zamówienia
Ochrona fizyczna obiektów
Muzeum
Archeologicznego i
Rezerwatu „Krzemionki”

Cena za
1 roboczogodzinę
brutto

Szacunkowa ilość
godzin w trakcie
zamówienia

Wartość zamówienia
brutto

2027

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w dokumentacji postępowania,
w tym zwłaszcza warunków przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz ewentualne upusty i aktualną stawkę VAT.

Upełnomocniony przedstawiciel przedsiębiorstwa

……………………………………………………..

Załącznik nr. 2: „Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”

………………………………………
(pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
art. 138o zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na usługę
ochrony obiektów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
działając w imieniu Oferenta:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy PZP.

…………………………………………………
(Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
do reprezentowania Oferenta w dokumentach rejestrowych
lub we właściwym upoważnieniu)
………………………
(miejsce i data)

Załącznik nr. 3: „Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług”

…………………………………………..
(pieczęć Oferenta)

USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ WYKONANA/WYKONYWANA W CIĄGU
OSTATNICH TRZECH LAT (OD 1 SIERPNIA 2016 DO 31 LIPCA 2019)
ODPOWIADAJĄCA SWOIM RODZAJEM I ZAKRESEM PRZEDMIOTOWI
NINIEJSZEGO ZAPYTANIA
(obiekt użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy powyżej 2,500m2)
Przedmiot usługi

Termin
realizacji

Zleceniodawca

Załączone
referencje
(tak/nie)

WYKAZ USŁUG OCHRONY FIZYCZNEJ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH
W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT (OD 1 SIERPNIA 2016 DO 30 LIPCA 2019)
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Przedmiot usługi

Termin realizacji

Zleceniodawca

Załączone
referencje
(tak/nie)

Załącznik nr 4 „Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych”

Oświadczamy, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr 119 s. 1 - ,,RODO”)
Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.

……………………………………………
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5: „Klauzula dotycząca zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników na podstawie umowy o
pracę”.

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
- ochrona fizyczna budynku należącego do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w
Ostrowcu Świętokrzyskim.
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
 oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby
tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez kopię umowy/umów o
pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy
ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków,
jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania;
 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów
o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w

postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w
umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie
przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie 1 czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.

Załącznik nr 6 „Klauzula RODO”

Przetwarzanie danych osobowych - RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Muzeum Historyczno-Archeologiczne w
Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski , w imieniu którego działa
p.o. Dyrektora p. Beata Kobiałka.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych: Zakład Usług Informatycznych „Tofsoft” –
Jerzy Tofel, z którym w przypadku pytań o swoje dane osobowe można skontaktować się pod adresem
e-mail:biuro@fts.com.pl.
3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego oraz w celu archiwizacji.
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP. Zamawiający
udostępni dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO jedynie w celu umożliwienia korzystania
ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu do ich wniesienia.
5. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te
zostały przekazane, a po tym czasie - przez okres a także w zakresie przewidzianym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o
udzieleniu zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
7. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
a) na podstawie art. 15 RODO dostępu do treści swoich danych (w przypadku gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego),
b) na podstawie art. 16 RODO sprostowania danych osobowych (skorzystanie z tego prawa nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania, zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać
integralności protokołu i jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo

do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego),
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO żądania usunięcia danych osobowych,
b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności
obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim
osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).
Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust.4
RODO. W związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym składa (o ile
dotyczy) stosowne oświadczenie.

Załącznik nr 7 „Wzór umowy”

Wzór umowy XXX.XXX.XXX.2019
Zawarta w dniu X. w Ostrowcu Św. pomiędzy:
Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135a,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
reprezentowanym przez:
X
zwanym dalej Zamawiającym,
a
X
reprezentowanym przez:
X
Zwanym dalej Wykonawcą.
§1
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na:
ochronie obiektu Muzeum Historyczno –Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
tj. budynku Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, Sudół 135a wraz z
terenem przyległym.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zakresu prac zgodnie
z niniejszą umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
3. Wykonawca zapoznał się, z zachowaniem profesjonalnej staranności, z wszelkimi
uwarunkowaniami faktycznymi dotyczącymi realizacji zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń,
a przedmiot umowy wykona zgodnie z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa.
§2
1. Służba ochrony realizowana będzie przez jednego pracownika ochrony w systemie w
budynku Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, Sudół 135a.
W trakcie trwania umowy szacowany rozkład godzin pracy ochrony wygląda
następująco:
- sierpień – wrzesień
w dni powszednie w godzinach 22.00 - 7.00,
w soboty 18:00 – 8:00,
w niedziele i święta 18.00 - 10.00,
- w październiku:
Dni powszednie w godzinach 17:00 – 7:00

W soboty i niedziele 17.00 - 9.00,
- w listopadzie i grudniu
W dni powszednie w godzinach 16.00 - 7.00,
w soboty i niedziele 16.00 - 8.00,
święta i dni wolne od pracy - całodobowo.
Szczegółową liczbę godzin w miesiącu określać będą indywidualne grafiki dla danego
miesiąca sporządzane z uwzględnieniem dni wolnych i świąt.
Przewidywana łączna liczba godzin na cały rok wynosi 2066 godzin.
Od Wykonawcy wymagana jest gotowość wysyłania patroli interwencyjnych. W czasie pracy
Muzeum, w sytuacji zagrożenia, pracownicy Zamawiającego poinformują Wykonawcę o
konieczności przysłania patrolu. Czas dojazdu max. 20 minut.
W związku z zawodnością monitorowania za pomocą łącz telefonicznych Zamawiający
wymaga monitorowania za pomocą zdublowanego toru łączności – GPRS i radiowego.
Wykonawca jest zobowiązany odbierać sygnały alarmowe generowane z obiektu, a po
zweryfikowaniu przekazywać do osób wskazanych przez zamawiającego oraz zabezpieczenia
obiektu do czasu przybycia wskazanych osób (pracowników Zamawiającego). W
uzasadnionych przypadkach natychmiast powiadamia stosowne służby (Policję, Straż
Pożarną).
Wykonawca zamontuje w budynkach muzeum przycisk napadowy w formie radiolinii o
zasięgu do 200 metrów. Sygnał z urządzenia (będącego własnością Wykonawcy) będzie
odbierany w siedzibie Wykonawcy.
2. Zamawiający za zgodą Wykonawcy może zmienić godziny ochrony. Fakty zmian
ustalonych w pkt. l godzin ochrony wpisane będą przez kierownika lub upoważnioną przez
niego osobę w książkę dozoru obiektu i muszą być ustalone z Wykonawcą co najmniej
24 godziny przed przewidywaną zmianą.
§3
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
- ochrona fizyczna budynków należących do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w
Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
d) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,

e) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
f) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:


oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby
tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez kopię umowy/umów o
pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy
ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków,
jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary. Niezłożenie przez wykonawcę w
wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w
celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.

§4
Ochrona obiektu wykonywana jest w oparciu o zakres zadań ustalony między stronami.
1. W przypadkach jakiegokolwiek naruszenia integralności obiektu ochrona ma obowiązek
powiadomić patrol interwencyjny lub policję.
2. Zamawiający w okresie trwania umowy, może określić szczególne wymogi, jakie powinny
realizować pracownicy Wykonawcy w ramach sprawowanej ochrony obiektu.
3. W przypadku nie zastrzeżenia warunków lub wymogów, o których mowa w ust. 2
Wykonawca odpowiada i realizuje ochronę na zasadach wynikających z koncesji przy
zachowaniu szczególnej staranności.
4. Zamawiający ma prawo zlecić do wykonania Wykonawcy dodatkowe czynności, związane
z ochroną obiektu.
§5
1.Obiekt powierzony Wykonawcy do ochrony musi być przez Zamawiającego należycie
zabezpieczony, przed kradzieżą i niebezpieczeństwem powstania pożaru tj. należycie
oświetlony, a także wyposażony w stosowny sprzęt p. pożarowy.
2. Przed opuszczeniem obiektu przez pracowników Zamawiającego pracownicy Wykonawcy
sprawdzają obiekt pod względem prawidłowości zabezpieczenia (m.in. nienaruszalność
plomb wejściowych do magazynów ze zbiorami) oraz czy nie istnieje zagrożenie pożaru
(wyłączone zostały odbiorniki energii elektrycznej) i zalania (zakręcone zawory wodne).
3.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
zgłosić ten fakt pracownikom Zamawiającego.
4.Zamawiający zobowiązuje się do usuwania na bieżąco we własnym zakresie zgłoszonych
usterek w technicznym zabezpieczeniu obiektu, a na wezwanie Wykonawcy nie później niż
w ciągu dwóch dni.
§6
1. Od momentu przejęcia obiektu pod ochronę, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
za wszelkie rzeczywiste szkody powstałe w czasie dozoru, wynikłe z niedopełnienia
obowiązków przez pracowników ochrony, w tym powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem.
2. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilno-zawodowej na kwotę
2.000.000,00 (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
§7
W razie zaistnienia zagrożenia mienia Zamawiającego w postaci przestępstwa, wykroczenia
lub innego zdarzenia (np. pożaru bądź zalania), pracownicy Wykonawcy niezwłocznie
powiadamiają o zaistniałej sytuacji odpowiednie służby (policja, straż pożarna) oraz
Zamawiającego lub upoważnione przez niego osoby.

- Zawiadomienie dokonane telefonicznie powinno być potwierdzone w ciągu jednego dnia
w formie pisemnej.
-Wstępne dochodzenie, w tym inwentura szkodowa powinny być przeprowadzone w
obecności przedstawicieli Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek współpracować, w
zakresie niezbędnym dla wyjaśnienia sprawy, z organami prowadzącymi postępowanie w
danej sprawie.
§8
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
Zamawiającego i jego działalności, do których miał dostęp podczas realizacji umowy, a które
nie są dostępne publicznie (informacje poufne) zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej
zakończeniu.
2.Wykonawca zapewnia, że działający w jego imieniu pracownicy nie naruszą obowiązku
określonego w ust. 1 tego paragrafu.
3.Informacje poufne będą wykorzystywane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji
niniejszej umowy.

§9
1. Umowa obowiązuje od dnia 1.08.2019r. do dnia 31.12.2019r.
2. Umowa może ulec rozwiązaniu:
a) na skutek wypowiedzenia jej przez każdą ze stron, z zachowaniem dwumiesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
b) w wyniku porozumienia stron,
3. Wszelkie reklamacje związane z wykonywaniem niniejszej umowy powinny być zgłaszane
przez obie strony na piśmie i rozpatrywane niezwłocznie.
§10
1. Przewidywane łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu usługi wynosi
X zł brutto (słownie: 00/100).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usługi ochrony budynków ustalane będzie
w oparciu o harmonogram czasu pracy, zawierający ilość faktycznie przepracowanych godzin
w miesiącu, oraz cenę jednostkową, która wynosi X brutto (słownie: 00/100)
3. Cena jednostkowa wymieniona w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu umowy.
4. W przypadku wysłania przez Wykonawcę patrolu interwencyjnego na żądanie
Zamawiającego, w czasie pracy Muzeum, koszty interwencji zostaną doliczone przez
Wykonawcę do faktury.

§11
l. Rozliczanie Wykonawcy następować będzie fakturami miesięcznymi wystawionymi
po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, w którym realizowane były usługi.
2. Załącznikiem do faktur będzie harmonogram czasu pracy podpisany przez Wykonawcę.
Faktury płatne będą w terminie 21 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.
3. Za datę doręczenia faktury uważa się datę przyjęcia faktury przez osobę upoważnioną
do odbioru w imieniu Zamawiającego.
4. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§12
1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kary za odstąpienie od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w
wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 10 ust.1 niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność w wysokości
20% wynagrodzenia określonego w § 10 ust.1 niniejszej umowy.
b) za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia
określonego w § 10 ust. I umowy. Po stwierdzeniu niewykonania lub nienależytego
wykonania obowiązków wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół,
wskazujący jaka czynność została zaniedbana z wnioskiem o zastosowanie kary. Wykonawcy
od decyzji zawartych w protokole przysługuje prawo odwołania do Dyrektora
Zamawiającego. Decyzja Dyrektora jest ostateczna i na jej podstawie Zamawiający wystawia
notę księgową doręczaną Wykonawcy bez podpisu odbiorcy.
c) za każdorazowe niedopełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących Zamówienie, bądź niemożliwość udowodnienia przez
Wykonawcę spełnienia tego wymogu, opisanego w §3 - w wysokości 1500zł (słownie: tysiąca
pięciuset złotych 00/100)
d) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę lub jego pracowników obowiązku
określonego w §8 niniejszej umowy – w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych
00/100)
4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego
może on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
§13
Zamawiający w szczególności może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a) Jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
b) Wykonawca nie rozpoczął usługi bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje jej
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
c) Jeżeli Wykonawca nie wykonuje którejkolwiek z czynności wymienionych w §2 i §4
umowy.

§14
Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.

§16
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
§17
Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:


Harmonogram pracy ochrony w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie
Krzemionki.

Zamawiający:

Wykonawca:

