Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn.:

Usługa dozoru i bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości
realizowana w trybie dozoru doraźnego
na terenie woj. pomorskiego

Zatwierdził:

Podpisy komisji:

Grudzień 2019 r

Postepowanie oznaczone nr PRU.WOP.260.43.2019

CZĘŚĆ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiający:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
Adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28
Tel: + 48 58 300 48 41, faks: + 48 58 300 48 43,
e-mail: zamowienia.publiczne.pruszcz@kowr.gov.pl
adres strony internetowej: bip.kowr.gov.pl
2. Oznaczenie postępowania i tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie,

którego

dotyczy

niniejsze

ogłoszenie

o

zamówieniu

oznaczone

jest

znakiem:

PRU.WOP.260.43.2019
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
2.1

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą
Pzp, dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o szacunkowej wartości przedmiotu
zamówienia poniżej 750 000 euro.

2.2

Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu zastosowane jest pojęcie "ustawa Pzp", należy przez to
rozumieć ustawę - Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 2.1.

2.3

W sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

3. Przedmiot zamówienia
3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dozoru i bezpośredniej ochrony fizycznej
nieruchomości należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim wraz ze znajdującymi się na nich obiektami
budowlanymi oraz ich wyposażeniem realizowanej w trybie dozoru doraźnego.
3.2 Nieruchomości znajdują się na terenie województwa pomorskiego w powiecie: człuchowskim,
bytowskim, kwidzyńskim, sztumskim, puckim, tczewskim i słupskim.
3.3 Przedmiot zamówienia podzielony został na pięć części (zadania) w następujący sposób:
3.3.1 Część 1 – Zadanie 1 obejmuje świadczenie usługi w zakresie dozoru i bezpośredniej ochrony
nieruchomości wraz ze znajdującymi się na nich obiektami budowlanymi oraz ich wyposażeniem
realizowanej w trybie dozoru doraźnego na terenie powiatu: bytowskiego w miejscowości Łobzowo i
Przechlewo oraz powiatu człuchowskiego w miejscowości Kiełpinek.
Szczegółowy wykaz mienia podlegającego ochronie zawiera załącznik A do Ogłoszenia. Warunki
realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5A do
ogłoszenia
3.3.2 Część 2 – Zadanie 2 obejmuje świadczenie usługi w zakresie dozoru i bezpośredniej ochrony
nieruchomości wraz ze znajdującymi się na nich obiektami budowlanymi oraz ich wyposażeniem
realizowanej w trybie dozoru doraźnego na terenie powiatu: kwidzyńskiego w miejscowości Gonty i
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Jaromierz oraz powiatu sztumskiego w miejscowości Czernin.
Szczegółowy wykaz mienia podlegającego ochronie zawiera załącznik B do Ogłoszenia. Warunki
realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5A do
Ogłoszenia.

3.3.3

Część 3 – Zadanie 3 obejmuje świadczenie usługi w zakresie dozoru i bezpośredniej ochrony
nieruchomości wraz ze znajdującymi się na nich obiektami budowlanymi oraz ich wyposażeniem
realizowanej w trybie dozoru doraźnego na terenie powiatu: tczewskiego w miejscowości Rajkowy,
Dąbrówka Tczewska, Bałdowo i Rokitki oraz powiatu puckiego w miejscowości Świecino.
Szczegółowy wykaz mienia podlegającego ochronie zawiera załącznik C do Ogłoszenia. Warunki
realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5A do
ogłoszenia.

3.3.4

Część 4 – Zadanie 4 obejmuje świadczenie usługi w zakresie dozoru i bezpośredniej ochrony
nieruchomości wraz ze znajdującymi się na nich obiektami budowlanymi oraz ich wyposażeniem
realizowanej w trybie dozoru doraźnego na terenie powiatu słupskiego w miejscowości Barcino,
Starnice, Motarzyno, Smołdzino i Postomino.
Szczegółowy wykaz mienia podlegającego ochronie zawiera załącznik D do Ogłoszenia. Warunki
realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5A do
Ogłoszenia.

3.3.5

Część 5 – Zadanie 5 obejmuje świadczenie usługi w zakresie dozoru i bezpośredniej ochrony
nieruchomości wraz ze znajdującymi się na nich obiektami budowlanymi oraz ich wyposażeniem
realizowanej w trybie dozoru doraźnego na terenie powiatu słupskiego w miejscowości Rębowo.
Szczegółowy wykaz mienia podlegającego ochronie zawiera załącznik E do Ogłoszenia. Warunki
realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 B do
Ogłoszenia.

3.4

Usługi mają być realizowane w trybie doraźnej bezpośredniej ochrony fizycznej mienia, zgodnie
z ustawą

o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2018, poz. 2142 ze

zmianami) oraz właściwymi przepisami wykonawczymi.
Przez ochronę w trybie doraźnym należy rozumieć wykonywanie czynności sprawdzających co
najmniej 3 lub 5 razy w ciągu doby, w różnych porach dnia i nocy, przez siedem dni w tygodniu
(w dni pracujące, soboty, niedziele i święta). Ilość czynności sprawdzających i wymagany czas
przebywania na nieruchomości zostaną przypisane każdej lokalizacji oddzielnie – zgodnie z opisem
w załączniku A, B, C, D i E do Ogłoszenia.

3.5

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną liczbę części
zamówienia.

3.6

Zamawiający nie wymaga do realizacji czynności ochronnych kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej, posiadających specjalistyczne uprawnienia.

3.7

Zamawiający zaleca aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, odbył wizję lokalną
nieruchomości, w celu zapoznania się z ich specyfiką, a także zdobył na własną odpowiedzialność
3
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i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą posłużyć do przygotowania oferty, zawarcia
umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu ponosi Wykonawca.

3.8

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby pracownicy wykonujący usługę
dozoru

zatrudnieni

byli

przez

cały

okres

realizacji

zamówienia,

na

podstawie

umów

o pracę (w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy). Niedopuszczalne jest zatrudnianie
pracowników realizujących zadania ochronne na podstawie umów cywilnoprawnych, co oznacza, że
każda roboczogodzina w ramach realizowanego kontraktu musi być wypracowana przez osoby
zaangażowane do realizacji usługi przez usługobiorcę wyłącznie w ramach stosunku pracy. Obowiązek
ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę
wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez
Zamawiającego przewidziane zostały w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5A i 5B do
Ogłoszenia.
3.9

Wykonawca usługi na każde wezwanie zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące
dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami
wykonawcy.

3.10

Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi przekaże Zamawiającemu listę
pracowników, którzy będą brać udział w wykonywaniu usługi.

3.11

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wykonywanych czynności sprawdzających i
dostarczenie rejestru czynności sprawdzających wraz z fakturą za wykonaną usługę.

3.12

4

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
KOD CPV

Opis

79 71 00 00 – 4

Usługi ochroniarskie

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 1 od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Zadanie nr 2 od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Zadanie nr 3 od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Zadanie nr 4 od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Zadanie nr 5 od dnia 4 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
5

Warunki udziału w postępowaniu:

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

nie podlegają wykluczeniu - obligatoryjne przesłanki wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp oraz przesłanki fakultatywne wskazane przez Zamawiającego w ust 1.4.2 części II OGŁOSZENIA tj.
art. 24 ust. 5 pkt 1) 2) i 4) ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

6.1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:

6.1.1 kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile to wynika
z odrębnych przepisów:
4
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada aktualną koncesję na
prowadzenie działalności obejmującej wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. koncesję udzieloną przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 2142 z późń.zm.);
Ocena spełnienia warunku wymienionego w ust. 6.1.1 oraz weryfikacja zdolności Wykonawcy do należytego
wykonania udzielanego zamówienia dokonywana będzie na zasadzie spełnia/ nie spełnia - na podstawie
oświadczenia oraz deklaracji zawartej w formularzu ofertowym.
6.1.2

sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym
zakresie;

6.1.3

zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie: co najmniej 2 usługi
ochrony obiektów i znajdującego się mienia przez okres co najmniej 6 miesięcy

UWAGA:
1) Przez 2 usługi Zamawiający rozumie usługi świadczone w ramach dwóch odrębnych umów.
2) W przypadku usługi zakończonej wymagany warunek 6 miesięcy zostanie uznany za spełniony, jeżeli
zakończenie wykonanej usługi mieści się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi zamówienie nadal wykonywane, część zamówienia już faktycznie
wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w warunku okres wykonania.

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni
wymagany warunek. Nie dopuszcza się łączenia doświadczenia Wykonawców składających ofertę wspólnie.

Ocena spełnienia warunku wymienionego w ust. 6.1.3 oraz weryfikacja zdolności Wykonawcy do należytego
wykonania udzielanego zamówienia dokonywana będzie na zasadzie spełnia/ nie spełnia - na podstawie
oświadczenia oraz złożonych wraz z ofertą dokumentów wymienionych w ust. 6.4 pkt 6).

6.2 Przesłanki wykluczenia Wykonawców
6.2.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
6.2.2

Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1)

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) 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 2019, poz. 498 ze zm.);

2)

który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
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wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
3)

6.2.3
6.2.4

który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania

o

udzielenie

zamówienia.
6.3

Procedura sanacyjna – samooczyszczenie

6.3.1

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy
Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego
oraz

współpracę

z

organami

ścigania

oraz

podjęcie

konkretnych

środków

technicznych,

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której
mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6.3.2

W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia
stosownej informacji w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia,
a następnie, do przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 6.3.1.

6.3.3

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody, o których mowa w ust. 6.3.2 za
wystarczające.

6.4 W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu i spełniania
warunków udziału Zamawiający wymaga złożenia WRAZ Z OFERTĄ następujących oświadczeń
i dokumentów:
1)

prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia;

2)

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) stanowiące załącznik
nr 2 do Ogłoszenia;

3)

pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów
rejestrowych – wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wypisu z KRS);

4)

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 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

5)

informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
6
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(informacja dotyczy: osób fizycznych, członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej
lub prokurenta, wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym);

6)

wykaz usług (z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia) wykonanych a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności krótszy w tym
okresie:

co najmniej dwie usługi ochrony obiektów i znajdującego się mienia przez okres co

najmniej 6 miesięcy
wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych są wykonywane.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7)

oświadczenia Wykonawcy (wzór oświadczenia w załączniku nr 4 do Ogłoszenia):
a) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności,
b) o braku orzeczenia

wobec

niego tytułem środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania

się

o zamówienie publiczne,
UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa
w ust. 6.4 pkt 2), 4), 5) i 7)

jest zobowiązany złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających

ofertę.
6.4.1

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) w ust. 6.4 pkt 5) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21,
2) w ust. 6.4 pkt 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
3) Dokumenty, o których mowa w pkt 6.4.1 pkt 1) i 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
7
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ust. 6.4.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument

miał

dotyczyć,

złożone

przed

notariuszem

lub

przed

organem

sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust.
6.4.1 pkt 3) stosuje się odpowiednio.
5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w pkt 6.4.1 pkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 6.4.1 pkt 1), w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 6.4.1 pkt 3) stosuje się.
6) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W takim przypadku Zamawiający może żądać od
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
7) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa wyżej,
które pozostają w posiadaniu Zamawiającego w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych

przez

Zamawiającego,

Zamawiający

w

celu

potwierdzenia

okoliczności,

o których mowa w ust. 6.4 Ogłoszenia, korzysta z posiadania oświadczeń lub dokumentów, o ile są
one aktualne.
7

Opis sposobu przygotowania ofert

7.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części (zadania).
7.2 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
7.3 Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na druku zgodnym

w treści z załącznikiem nr 1. Oświadczenie, wymienione w ust. 6.4 pkt 2) i 7) Wykonawca jest
zobowiązany złożyć w oryginale. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii.
7.4 Jeżeli Wykonawca nie złożył wraz z ofertą oświadczenia wymienionego w ust. 6.4 pkt 2) i 7) oraz

dokumentów wymienionych w ust. 6.4 pkt 3), 4), 5) i 6) lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona w kryterium określonym w ust. 12 Ogłoszenia, do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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7.5 W przypadku oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw uzupełnianych w trybie odpowiednim do art.

26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, nie obowiązuje forma elektroniczna.
7.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
7.7 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony

w języku innym niż polski, winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.
7.8 Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie

z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego lub jego upełnomocnionego
przedstawiciela w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. z imienną pieczątką osoby
podpisującej).
7.9 Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7.10

Wszelkie zmiany i poprawki w treści oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez osobę podpisującą ofertę, w przeciwnym
razie nie zostaną uwzględnione.

7.11

Ofertę należy umieścić w zamkniętej (zaklejonej) kopercie zaadresowanej do Zamawiającego
z oznaczeniem:
„Oferta –

„Usługa dozoru i bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości realizowana w trybie dozoru
doraźnego na terenie woj. pomorskiego”,
Nie otwierać przed dniem 13.12.2019 r. przed godz. 10.10”
7.12 Koperta winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Powstańców Warszawy 28
i zawierać dokładny adres Wykonawcy, tak aby w przypadku przysłania oferty po terminie składania
ofert Zamawiający mógł odesłać ofertę.
7.13 Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty.

Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert.
Zmiany winny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie
wyrazem: ZMIANA OFERTY.
7.14 Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy

z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1010), jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W związku z powyższym,
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty uzasadnienie faktyczne i prawne zastrzeżenia
informacji,

jako

tajemnicy

przedsiębiorstwa.

Zamawiający

zaleca,

aby

informacje

te

zostały

umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
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8
8.1

Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

8.2

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.

9

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

9.1 Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie Krajowego Ośrodka Wsparcia

Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28 w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 13 grudnia 2019 r., do godziny 10.00.
9.2 W przypadku ofert przesyłanych Zamawiającemu drogą pocztową/kurierską, jako termin złożenia oferty

Zamawiający przyjmie termin otrzymania przesyłki. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
9.3 Oferty zostaną otwarte w siedzibie KOWR OT Pruszcz Gdański, przy ul. Powstańców Warszawy 28 w Sali

Konferencyjnej w dniu 13 grudnia 2019 r., do godziny 10.10. Otwarcie ofert jest jawne.
10 Informacje

o

sposobie

porozumiewania

się

Zamawiającego

z

Wykonawcami

oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów:
10.1 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą

przekazywać drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie, za wyjątkiem oferty, umowy, pełnomocnictw
oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 6.4 niniejszego Ogłoszenia.
10.2 Dane teleadresowe Zamawiającego są wskazane w ust. 1.
10.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający udzieli

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
10.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami - bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieści na

stronie internetowej, na której udostępniono Ogłoszenie, tj. http://bip.kowr.gov.pl w zakładce
zamówienia publiczne usługi społeczne i inne szczególne usługi.
10.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść

Ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści Ogłoszenia Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na
której zamieszczono Ogłoszenie, tj. http://bip.kowr.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne usługi
społeczne i inne szczególne usługi.
10.6 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- w zakresie procedury przetargowej - Dorota Zwara-Godlewska
- w zakresie przedmiotu zamówienia – Marta Adamczyk
10
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11
11.1

Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniającą podatek od towarów
i usług dla każdej z części postępowania oddzielnie, zgodnie z warunkami postępowania.

11.2

Zaoferowaną cenę należy przedstawić w załączniku nr 1 do ogłoszenia – Formularz oferty. Stanowić ona
będzie podstawę do obliczenia punktacji ofert w kryterium „cena”.

11.3

Wykonawca w każdej części zamówienia zobowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje cenowe
zawarte w formularzu ofertowym, w tym wszystkie pozycje tabeli cenotwórczej (kol. 1 - cena
miesięczna brutto i kol. 3 cena za wykonanie zamówienia) oraz podać w ofercie całkowitą cenę
brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w kol. 3 tabeli cenotwórczej musi być
zgodna z ceną zaoferowaną za wykonanie zamówienia podaną w ust. 1.

11.4

Należy stosować następującą kolejność działań matematycznych:
1) wpisanie cen jednostkowych brutto w odpowiednie pola tabeli cenotwórczej,
2) obliczenie ceny brutto zadania przez przemnożenie cen jednostkowych brutto przez wskazaną ilość
miesięcy zaokrąglając wynik do 2 miejsc po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki,
3) przeniesienie ceny wyliczonej w tabeli cenotwórczej do odpowiedniego ust. formularza ofertowego
podając ją cyframi i słownie.

11.5

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Wszystkie rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

11.6 Cena podana przez Wykonawcę ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i musi obejmować

wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia zgodnie z warunkami
Ogłoszenia oraz załączonym projektem umowy, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania
przedmiotu zamówienia.
11.7 Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od

towarów i usług (Dz. U. 2018, poz. 2174 ze zm.).
11.8 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z
odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
11.9 Zamawiający poprawi w ofercie:

1)

oczywiste omyłki pisarskie,

2)

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

3)

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11.10 Za oczywistą omyłkę rachunkową, Zamawiający uzna w szczególności:
1)

wszystkie omyłki popełnione przez Wykonawcę w działaniach arytmetycznych na liczbach,
z uwzględnieniem ich konsekwencji,
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2)

omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując za
poprawny ten zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych.

12 Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą w część 1, części 2, części 3, części 4 i części 5

12.1

ofertę Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punków obliczoną jako sumę punktów uzyskanych w
kryterium "Cena", oraz w kryterium "Techniczne środki wspomagające ochronę"
kryterium „CENA” – waga 70%
kryterium „TECHNICZNE ŚRODKI WSPOMAGAJĄCE OCHRONĘ” – waga 30 %
w oparciu o następujący wzór:

S = C + TŚWO
gdzie:
S - suma ilości punktów przyznanych badanej ofercie
C – liczba punktów za kryterium: cena
TŚWO – liczba punktów za kryterium: techniczne środki wspomagające ochronę
12.2

W kryterium „CENA” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 70 pkt. Najwyższą ilość punktów
uzyska oferta zawierająca najniższą cenę, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. Zamawiający
przyjmie do obliczeń cenę oferty podaną w Formularzu oferty.
Liczba punktów dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona według następującego wzoru:

C (uzyskana ilość punktów w kryterium „CENA”) = (najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie
/ cena badanej oferty) x 70 pkt

12.3 W kryterium „TECHNICZNE ŚRODKI WSPOMAGAJĄCE OCHRONĘ” Wykonawca może uzyskać
maksymalnie 30 pkt.
TŚWO = ilość punktów dla kryterium techniczne środki wspomagające ochronę - wykonywanie monitoringu
chronionego mienia

w formie

objazdów patrolowych mających na

celu kontrolowanie

personelu

dozorującego.

Punkty przyznane będą wg następującego wzoru:
a) za wykonanie monitoringu raz w tygodniu obowiązkowo – 0 pkt,
b) za wykonanie monitoringu dwa razy w tygodniu – 15 pkt,
c) za wykonanie monitoringu trzy razy lub więcej w tygodniu – 30 pkt.
1) Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym wskazać poprzez postawienie znaku „X”
czy oferuje wykonanie monitoringu raz w tygodniu (obowiązkowo), dwa razy w tygodniu, trzy razy lub
więcej razy w tygodniu.
2) W przypadku nie zaznaczania w formularzu ofertowym w/w informacji Zamawiający przyjmie, że
wykonanie monitoringu odbywać się będzie raz w tygodniu.
12.4 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
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taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
13.1
1)

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
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, Wykonawcach, których
oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

2)

unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.2 Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 13.1 pkt 1) na stronie internetowej
http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne
13.3

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1)

jest niezgodna z wymogami określonymi w Ogłoszeniu,

2)

została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,

3)

Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w ust 6.1 Ogłoszenia,

4)

zawiera omyłki rachunkowe lub błędy w cenie, których nie można poprawić na zasadach

określonych w ust 11.9 i 11.10.
13.4

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

13.5 Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej
w dniu podpisania umowy:
1)

dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do
występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli
(pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej);

2)

aktualną koncesję na prowadzenie działalności obejmującej wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.
koncesję udzieloną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 2142);

3)

w

przypadku,

gdy

zostanie

wybrana

jako

najkorzystniejsza

oferta

Wykonawców

wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie
Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie
określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów
związanych z płatnościami.

14.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
13
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1.

Administrator danych osobowych
Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail:
kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

2.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail:
iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1);

3.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 138 o, w celach związanych z realizacją
obowiązków Administratora jako Zamawiającego, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa w
tym zakresie tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r poz.
1843) i rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016
r. poz. 1126 z późn. zm.). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji
obowiązku powadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).

4.

Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Ww. okres może zostać
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego.

5.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli obowiązek taki
będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty
przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi
informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych
przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub
kurierską.
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zmówienie publiczne ma charakter
dobrowolny ale jest niezbędne do wzięcia w nim udziału. Niezbędność przekazywania danych jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ww. ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
wydanych do niej przepisów wykonawczych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ww. ustawy Prawo zamówień publicznych;

6.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
− prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
− prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
− ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
−
prawo do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 3 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w
pkt. 1.
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Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.

8.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego
(tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

15
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY
(Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
ul. Powstańców Warszawy 28 , 83-000 Pruszcz Gdański

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie art. 138 o pn.
„Usługa dozoru i bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości realizowana w trybie dozoru
doraźnego na terenie woj. pomorskiego”, postępowanie oznaczone nr PRU.WOP.260.43.2019
MY, NIŻEJ PODPISANI ……………………………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty wspólnej - nazwy (firmy)
i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ogłoszeniem w zakresie zadania
…………………………
1) OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia – część 1- zadanie 1
za cenę brutto: ............................. PLN
(słownie: ……………...................................................................................................................……)
UWAGA: wartość powinna być równa z podaną w wierszu „RAZEM” tabeli cenotwórczej dot. zadania 1

1a)TABELA CENOTWÓRCZA – CZĘŚĆ 1 – ZADANIE 1

Lp.

Nieruchomość w miejscowości

1

Cena
miesięcznie brutto
(VAT 23%)

Planowana liczba
miesięcy

3

4

2

Cena
za wykonanie
zamówienia
(kol. 3 x 4)

1

Kiełpinek (dz. nr 89/29)

12

2

Łobzowo

12

3

Przechlewo

12

5

RAZEM

1B. Zobowiązujemy się do wykonania monitoringu:
raz w tygodniu (wymóg obowiązkowy)
dwa razy w tygodniu
trzy razy lub więcej w tygodniu

* właściwe zaznaczyć

Uwaga: Za wykonanie monitoringu raz w tygodniu obowiązkowo Wykonawca otrzyma 0 pkt, dwa razy w tygodniu – 15 pkt, trzy razy
lub więcej w tygodniu – 30 pkt.
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2) OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia – część 2- zadanie 2
za cenę brutto: ............................. PLN
(słownie: ……………...................................................................................................................……)
UWAGA: wartość powinna być równa z podaną w wierszu „RAZEM” tabeli cenotwórczej dot. zadania 2

2a) TABELA CENOTWÓRCZA – CZĘŚĆ 2 – ZADANIE 2

Lp.

Nieruchomość w miejscowości

1

Cena
miesięcznie brutto
(VAT 23%)

Planowana liczba
miesięcy

3

4

2

Cena
za wykonanie
zamówienia
(kol. 3 x 4)

1

Gonty dz. 174/4

12

2

Czernin dz. 109/150

12

3

Jaromierz dz.62/3

12

5

RAZEM
2b) Zobowiązujemy się do wykonania monitoringu: * właściwe zaznaczyć
raz w tygodniu (wymóg obowiązkowy)
dwa razy w tygodniu
trzy razy lub więcej w tygodniu
Uwaga: Za wykonanie monitoringu raz w tygodniu obowiązkowo Wykonawca otrzyma 0 pkt, dwa razy w tygodniu – 15 pkt, trzy razy lub
więcej w tygodniu – 30 pkt.

3) OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia – część 3 - zadanie 3
za cenę brutto: ............................. PLN
(słownie: ……………...................................................................................................................……)
UWAGA: wartość powinna być równa w wierszu „RAZEM” tabeli cenotwórczej dot. zadania 3

3a) TABELA CENOTWÓRCZA – CZĘŚĆ 3 – ZADANIE 3
Lp.

Nieruchomość w miejscowości

1

1
2

2

Rajkowy (Hilarowo)
Dąbrówka Tczewska

Cena
miesięcznie brutto
(VAT 23%)

Planowana
liczba miesięcy

3

4

Cena
za wykonanie
zamówienia
(kol. 3 x 4)
5

12
12

3

Bałdowo

12

4

Rokitki

12

5

Świecino (dz. nr 33/30)

12
RAZEM
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3b) Zobowiązujemy się do wykonania monitoringu:
raz w tygodniu (wymóg obowiązkowy)
dwa razy w tygodniu
trzy razy lub więcej w tygodniu

* właściwe zaznaczyć

Uwaga: Za wykonanie monitoringu raz w tygodniu obowiązkowo Wykonawca otrzyma 0 pkt, dwa razy w tygodniu – 15 pkt, trzy razy lub
więcej w tygodniu – 30 pkt.

4) OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia – część 4 - zadanie 4
za cenę brutto: ............................. PLN
(słownie: ……………...................................................................................................................……)
UWAGA: wartość powinna być równa z podaną w wierszu „RAZEM” tabeli cenotwórczej dot. zadania 4

4a)TABELA CENOTWÓRCZA – CZĘŚĆ 4 – ZADANIE 4
Lp.
1

Nieruchomość w
miejscowości

Cena
miesięcznie brutto
(VAT 23%)

Planowana
liczba
miesięcy

Cena
za wykonanie zamówienia

3

4

5

2

1

Barcino (dz. nr 28/24)

12

2

Starnice (dz. nr 5/18)

12

3

Motarzyno (dz. nr 295/9)

12

4

Smołdzino (dz. nr 411/8)

12

5

Postomino (dz. 220/15)

12

(kol. 3 x 4)

RAZEM

4b) Zobowiązujemy się do wykonania monitoringu: * właściwe zaznaczyć
raz w tygodniu (wymóg obowiązkowy)
dwa razy w tygodniu
trzy razy lub więcej w tygodniu
Uwaga: Za wykonanie monitoringu raz w tygodniu obowiązkowo Wykonawca otrzyma 0 pkt, dwa razy w tygodniu – 15 pkt, trzy razy lub
więcej w tygodniu – 30 pkt.

5) OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia – część 5 - zadanie 5
za cenę brutto: ............................. PLN
(słownie: ……………...................................................................................................................……)
UWAGA: wartość powinna być równa z podaną w wierszu „RAZEM” tabeli cenotwórczej dot. zadania 5
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5a) TABELA CENOTWÓRCZA – CZĘŚĆ 5 – ZADANIE 5
Lp.

Nieruchomość w
miejscowości

1
1

Cena
miesięcznie brutto
(VAT 23%)

Planowana
liczba
miesięcy

Cena
za wykonanie zamówienia

3

4

5

2
Rębowo (dz. nr 3/15

(kol. 3 x 4)

5

RAZEM

5b) Zobowiązujemy się do wykonania monitoringu: * właściwe zaznaczyć
raz w tygodniu (wymóg obowiązkowy)
dwa razy w tygodniu
trzy razy lub więcej w tygodniu
Uwaga: Za wykonanie monitoringu raz w tygodniu obowiązkowo Wykonawca otrzyma 0 pkt, dwa razy w tygodniu – 15
pkt, trzy razy lub więcej w tygodniu – 30 pkt.

W przypadku braku zainteresowania którymś z zadań wykonawca winien wpisać przy tym zadaniu – NIE
DOTYCZY. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

1. Oświadczamy, że posiadamy aktualną koncesję nr………………………… z dnia ……………………………….
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie osób i mienia tj. koncesję udzieloną przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 2142)

2. Oświadczamy, że pracownicy wykonujący usługę dozoru zatrudnieni będą przez cały okres realizacji
zamówienia na podstawie umów o pracę – zatrudnienie na część etatu (w rozumieniu przepisu art. 22
§ 1 Kodeksu pracy)

3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty umożliwiające należyte
wykonanie zamówienia zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu i załączonym do niej projektem umowy.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, w tym projektem umowy i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty,
kalkulacji ceny, oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie
realizacji zamówienia, a przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na określonych w niej
warunkach przez Zamawiającego, w miejscu i terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą

przez okres 30 dni licząc od upływu ostatecznego

terminu składania ofert.
6.

Informujemy, że jesteśmy przedsiębiorstwem: małym lub średnim*

TAK

NIE / *zaznaczyć

właściwe/
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w rozumieniu zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Zgodnie z definicjami zawartymi w/w zaleceniu:
-

małe przedsiębiorstwo: to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

-

średnie przedsiębiorstwo: to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2
1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

8. Oświadczamy, że: zamówienie wykonamy samodzielnie / następującą część zamówienia zamierzamy
powierzyć podwykonawcom (niewłaściwe skreślić)
Lp.

Zakres - opis części zamówienia, której
wykonanie Wykonawca powierzony
podwykonawcom

Wskazać
firmę podwykonawcy

1

UWAGA! W przypadku nie wypełnienia powyższego punktu zamawiający przyjmie, że wykonawca zamierza wykonać
zamówienie samodzielnie.

9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
nr faksu ………………………………………

…………………………………………………………
(miejscowość, data)

adres e-mail:.........................................................

………………………………………………….…………………………………….
(czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna upoważnionych
przedstawicieli
Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 2
pieczęć nagłówkowa Wykonawcy
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
ul. Powstańców Warszawy 28 , 83-000 Pruszcz Gdański
(Nazwa i adres Zamawiającego)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
ORAZ SPEŁANIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie art. 138 o pn.
„Usługa dozoru i bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości realizowana w trybie dozoru
doraźnego na terenie woj. pomorskiego”, postępowanie oznaczone nr PRU.WOP.260.43.2019
reprezentując:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(należy wpisać nazwę Wykonawcy)

I.

Oświadczam (y), że:

1. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie
przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Prawo
zamówien publicznych;
2. Spełniam(y) wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ust. 6.1
Ogłoszenia;
................... (miejscowość), dnia .......................... r,

…………………………………..…………
(podpis)

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. ………..ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.
1 pkt 13-14, 16-20 lub w art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że

w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................... (miejscowość), dnia .......................... r,

…………………………………..…………
(podpis)
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II. OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

WYKONAWCA (jeśli dotyczy):
Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

na

którego/ych

zasoby

powołuję

się

w

niniejszym

postępowaniu, tj.: ............................................ …………………………………………………………………………….
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………..…………
(podpis)

III.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDACEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (jeśli dotyczy):

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ………………………………………
............................................................................................ …………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL. KRS/CEiDG)

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………..…………
(podpis)

IV. 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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pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3
DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ I ZAWODOWEJ

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
ul. Powstańców Warszawy 28 , 83-000 Pruszcz Gdański
(Nazwa i adres Zamawiającego)
WYKAZ DOŚWIADCZENIA
Oświadczam(y), że: wykonałem(wykonaliśmy) / wykonuję(wykonujemy)* następujące USŁUGI
ochrony obiektów i znajdującego się mienia przez okres co najmniej 6 miesięcy każda wykonana w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia przez
Wykonawcę działalności jest krótszy-w tym okresie)

Data wykonania
Lp.

Przedmiot usługi
początek (data)

zakończenie
(data)

Podmioty na rzecz, których
usługi zostały wykonane lub są
wykonywane

1.
2.
3.
4.
……..
*Niepotrzebne skreślić
UWAGA: - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody potwierdzające wykonanie/wykonywanie wskazanych
w tabeli powyżej usług. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

…………………………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………….…………………………………….
(czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)

Uwaga:
Wykonawca może wykazać te same usługi w każdym zadaniu, o ile spełniają warunek udziału. Dowody dołączone do
wykazu potwierdzające, ze usługi zostały wykonane należycie należy dołączyć w jednym egzemplarzu (oryginał lub
kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)
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ZAŁĄCZNIK NR 4
pieczęć nagłówkowa Wykonawcy
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
ul. Powstańców Warszawy 28 , 83-000 Pruszcz Gdański
(Nazwa i adres Zamawiającego)

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego nr
PRU.WOP.260.43.2019 „Usługa dozoru i bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości
realizowana w trybie dozoru doraźnego na terenie woj. pomorskiego”

1) Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie wydano prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i w świetle powyższego nie podlegam wykluczeniu;
w przypadku wydania ww. wyroku lub decyzji
w załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające, że dokonałem płatności należnych podatków opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarłem wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności.
2) Oświadczam, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie wydano orzeczenia tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

…………………………………………………………

(miejscowość, data)

………………………………………………….…………………………………….
(czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 5
- dotyczy zadania 1, 2, 3 i 4

UMOWA – PROJEKT
zawarta dnia …………………………………….. w Pruszczu Gdańskim, pomiędzy:
Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000) przy ul. Powstańców Warszawy 28, posiadającym
NIP 527-281-83-55, REGON 367849538-00138,
reprezentowaną przez: …………..
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ……………………..…… z siedzibą przy
ul. ……………….., NIP: ……………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”,

W wyniku postępowania .................... przeprowadzonego na podstawie art. 138 o ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie zamówienia na
usługi społeczne, została zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.

3.
4.

5.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji bezpośredniej ochrony fizycznej
nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej obiektami budowlanymi oraz innymi środkami trwałymi
wskazanymi w załączniku nr 1 w trybie doraźnym. Przez ochronę w trybie doraźnym należy
rozumieć wykonywanie czynności sprawdzających co najmniej 3 lub 5 razy w ciągu doby, w
różnych porach dnia i nocy, przez siedem dni w tygodniu (w dni pracujące, soboty, niedziele i
święta).
Ochrona dotyczy nieruchomości należącej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Pruszczu Gdańskim:
1) W miejscowości ………………….. obejmuje działkę nr ……... o powierzchni …………… ha położonej w
obrębie ………………….. na terenie gminy …………………….. w powiecie ………………..
Ilość czynności sprawdzających ……. razy w ciągu doby, czas przebywania na nieruchomości………...
2) W miejscowości ………………….. obejmuje działkę nr ……... o powierzchni …………… ha położonej w
obrębie ………………….. na terenie gminy …………………….. w powiecie ………………..
Ilość czynności sprawdzających ……. razy w ciągu doby, czas przebywania na nieruchomości………...
3) itd…
Zamawiający nie wymaga pełnienia ochrony przez pracowników posiadających wpis na listę
kwalifikowanych pracowników.
Wykonawca zobowiązany jest ochraniać nieruchomość wraz ze znajdującymi się na niej
obiektami budowlanymi oraz innymi środkami trwałymi zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia
z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 z późń. zm) i obowiązującymi w tym zakresie
przepisami w celu przeciwdziałania, w szczególności:
1) kradzieży, dewastacji i rabunkowi mienia,
2) pożarom, zalewaniu gruntów przyległych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony urządzeń
zrzutu wody (jazów).
3) nieuprawnionemu przebywaniu na terenie nieruchomości osób nieupoważnionych lub
usiłujących zakłócać ład i porządek zagrażając przy tym uszkodzeniu mienia i pomniejszeniu
jego wartości,
4) bezumownemu korzystaniu z gruntów przez nieuprawnione podmioty gospodarcze,
poprzez: właściwe sprawdzanie zamknięć oraz zabezpieczenia przed kradzieżą, dewastacją,
pożarem, zalewaniem, itp., przy zachowaniu zasady szczególnej ostrożności.
Wykonawca zobowiązany jest do:
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1) patrolowania i obchodów terenu podlegającego dozorowi,
2) monitoringu chronionego mienia w formie objazdów patrolowych mających na celu
kontrolowanie personelu dozorującego obowiązkowo raz w tygodniu lub zgodnie ze złożoną ofertą.
3) bezzwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o zdarzeniach przestępczych, wykroczeniach lub
innych szkodach zaistniałych na ochranianej nieruchomości, z jednoczesnym poinformowaniem
odpowiednich służb takich jak: Policja, Straż Pożarna.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie niewłaściwej realizacji
umowy.
7. Ochrona nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej obiektami budowlanym oraz innymi środkami
trwałymi realizowana jest w trybie doraźnym.
8. Objęcie w ochronę nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej obiektami budowlanymi oraz
innymi środkami trwałymi, dokonane będzie przez strony lub przez osoby przez nie upoważnione na
podstawie protokołu zdawczo–odbiorczego przekazania w ochronę. Poprzez formalne przejęcie
obowiązków w zakresie ochrony obiektów oraz faktyczne rozpoczęcie świadczenia przez Wykonawcę
usługi należy rozumieć wskazanie nieruchomości podlegającej ochronie w terenie oraz podpisanie
protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykaz środków trwałych podlegających ochronie stanowi załącznik nr
1 do niniejszej umowy.
§2
Zobowiązania i oświadczenia wykonawcy umowy
1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonania usługi i posiada ważną koncesję na
wykonywanie usług ochrony mienia zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia
1997 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245).
2. Wykonawca oświadcza, że posiada należytą wiedzę, doświadczenie, możliwości techniczne,
organizacyjne i finansowe do wykonywania usługi przewidzianej w umowie i z należytą starannością
będzie ją realizować.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia i kontynuowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia, na własny koszt, przez cały
okres obowiązywania umowy.
4. Wszelkie kwoty szkód i odszkodowań nie pokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji
ubezpieczeniowej będą obciążały Wykonawcę.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia osób pełniących ochronę na część etatu w oparciu
o umowę o pracę zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Do wykonania przedmiotu umowy będzie
skierowany personel, którego wynagrodzenie za pracę na część etatu jest obliczone
w
oparciu o podstawę wyliczeń uwzględniającą co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
z 2018.2177 j.t.).
6. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wykonywanych czynności sprawdzających.
Rejestr powinien zawierać: datę, godzinę obchodu, nazwisko i podpis dozorcy oraz rubrykę do wpisania
ewentualnych uwag.
7. Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi przekaże Zamawiającemu listę
pracowników, którzy będą brać udział w wykonywaniu usługi.
8. Zmiana osób, o których mowa w ust. 5 w trakcie trwania umowy jest dopuszczalna, wymagane jest
jednak poinformowanie o tym Zamawiającego. Nowo zatrudniane osoby także muszą być zatrudnione
na warunkach określonych w ust 5. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji umowy
utrzymać stan ciągłości zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
9. Wykonawca oświadcza, że pracownicy realizujący umowę ochrony są przeszkoleni w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony ppoż. oraz, że odpowiada za ewentualne wypadki przy pracy.
§3
Czas obowiązywania umowy i rozwiązanie umowy
1. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia ………………………………..roku
do dnia ..………..…………roku. Dniem rozpoczynającym odpowiedzialność Wykonawcy za obiekty
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2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

i środki trwałe objęte niniejszą umową jest dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
przekazania w ochronę.
Zamawiający zastrzega sobie w procesie realizacji umowy prawo wcześniejszego i sukcesywnego
wyłączania z przedmiotu umowy nieruchomości rozdysponowanych przez Zamawiającego za
7dniowym wypowiedzeniem. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo wniesienia
roszczeń. Powiadomienie o rozdysponowaniu nieruchomości przesłane zostanie Wykonawcy faksem lub
pocztą elektroniczną na adres: ………………………………….. oraz niezwłocznie potwierdzone listem poleconym
za poświadczeniem odbioru na adres wykonawcy wskazany w umowie. Termin wypowiedzenia liczy się
od dnia otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia o wyłączeniu nieruchomości z umowy drogą
elektroniczną lub faksem. W przypadku wcześniejszego rozdysponowaniu nieruchomości Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, stosownie do postanowień
określonych w § 4 ust. 8.
W razie wystąpienia zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o wystąpieniu tych okoliczności. W tym
przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, stosownie do
postanowień określonych w § 4 ust. 8.
Wykonawca może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, gdy Zamawiający zalega
z płatnościami za ostatnie dwa okresy rozliczeniowe. Wypowiedzenie musi być dokonane w formie
pisemnej.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy lub innego nienależytego wykonania jej
przedmiotu, Zamawiający może od niej odstąpić w terminie 14 dni od chwili powzięcia wiadomości o
zaistniałych przesłankach. W takim wypadku wynagrodzenie przysługuje za czas realizacji umowy.
§4
Wynagrodzenie
Całkowita należność za wykonanie przedmiotu umowy za cały okres jej trwania nie może przekroczyć
kwoty …………………..złotych brutto (słownie: ………………………..złotych …../100), tj. …………………..
złotych netto (słownie: ……………………………../100) plus należny podatek VAT w wysokości 23%.
Wynagrodzenie za wykonanie usługi dozoru przedmiotowej nieruchomości jest wynagrodzeniem
ryczałtowym i wynosi ……………..zł brutto miesięcznie (słownie: ……………………………………../100), w tym
VAT 23%.
Wynagrodzenie miesięczne określone w § 4 ust. 2 jest stałe przez czas trwania umowy,
z zastrzeżeniem § 3 ust.1 i 3, § 4 ust.7.i 8 oraz § 9 ust. 3
Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie z dołu w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo
wystawionej przez wykonawcę faktury VAT.
W przypadku zwłoki w wypłacie wynagrodzenia Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą
umowną w wysokości odsetek ustawowych.
Wykonawca wystawi fakturę VAT na: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w
Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP:527-281-83-55.
W przypadku ustawowej zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługi
będące przedmiotem umowy w czasie jej trwania, Wykonawca zastosuje obowiązujący podatek VAT, co
będzie skutkowało zmianą ceny brutto. Zmiana taka nie będzie wymagała aneksu do umowy, ale
Wykonawca powinien poinformować pisemnie Zamawiającego, że taka zmiana ma miejsce.
W przypadku świadczenia usługi w niepełnym miesiącu kalendarzowym, wynagrodzenie wypłacone
zostanie za każdy dzień świadczonej usługi - w wysokości 1/30 wynagrodzenia określonego w ust. 2 w
którym okres świadczenia obejmował niepełny miesiąc kalendarzowy.

§5
Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie wszystkich czynności związanych z dozorem oraz
przekazywaniem wszystkich informacji na temat zdarzeń losowych oraz innych wymagających
poinformowania Zamawiającego o zaistniałej sytuacji niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia
uzasadniającego takie działanie.
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2. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany poszczególnych osób zatrudnionych w ochronie na pisemny
wniosek Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez strony nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia
wniosku.
3. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy, jak też po jej zakończeniu do zachowania
w tajemnicy wszelkich informacji (uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio) mających wpływ na stan
bezpieczeństwa lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej strony.
4. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego przekazywania Zamawiającemu informacji mających wpływ
na bezpieczeństwo ochranianego mienia, a w szczególności informacji dotyczących wymiany lub
naprawy koniecznych urządzeń zabezpieczających oraz do informowania o wszelkich zagrożeniach i
nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia tablic informujących, że nieruchomość podlega ochronie.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

§6
Odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest w razie zagrożenia dla mienia w chronionych obiektach do podejmowania
czynności zmierzających do zapobieżenia powstaniu szkody, a w razie jej zaistnienia do ograniczenia
rozmiarów szkody oraz do natychmiastowego powiadomienia przedstawicieli Zamawiającego oraz
odpowiednich służb.
Wykonawca odpowiada za znajdujące się w obiekcie/obiektach wyposażenie i urządzenia
w ramach ogólnego nadzoru nad powierzonym mieniem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku kradzieży, włamania, celowego
działania pracowników Wykonawcy lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w
szczególności za szkody powstałe w wyniku niedbalstwa oraz szkody wyrządzone wobec osób trzecich
przez Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną z przyczyn pozostających poza jego kontrolą
(np.: klęski żywiołowe, pożar z
przyczyn leżących w urządzeniach technicznych) lub powstałych z przyczyn go nie obciążających, tzn.
rozruchów, zamieszek, strajków, demonstracji, działań wojennych lub obronnych pod warunkiem
bezzwłocznego powiadomienia o ich powstaniu Zamawiającego.
W przypadku powstania szkody z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia
w pełnej wysokości.
Rozmiar szkód określony będzie protokolarnie przez Komisję złożoną z przedstawicieli stron umowy, po
dwóch z każdej ze stron, niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia powstania szkody.
Protokół szkody powinien zawierać także informacje o przyczynach i okolicznościach, w jakich szkody
powstały.
Treść postanowień ust. 3 nie dotyczy szkody powstałej w wyniku nie zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji (uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio) mających wpływ na stan bezpieczeństwa obiektu
lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej strony.
Odpowiedzialność nie obejmuje:
1) szkód powstałych w czasie interwencji, celem ochrony mienia Zamawiającego,
2) szkód będących następstwem działań zmierzających do eliminacji zagrożeń, takich jak pożar,
awaria cieplna, awaria energetyczna, awaria wodociągowa;
3) przypadków siły wyższej.
O wszelkich przypadkach kradzieży lub dewastacji w ochranianych obiektach Wykonawca zobowiązany
jest niezwłocznie zawiadomić Policję oraz Zamawiającego.
W razie odzyskania skradzionego lub zrabowanego mienia Wykonawca lub Zamawiający jest
zobowiązany zawiadomić o tym drugą stronę.
Jeżeli Zamawiający odzyskał mienie skradzione lub zrabowane w stanie niezmienionym Wykonawca jest
wolny od wypłaty odszkodowania, a w wypadku gdy odszkodowanie zostało już wypłacone,
Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy kwotę tego odszkodowania.
Jeżeli Zamawiający odzyskał tylko część mienia lub w stanie zmienionym odszkodowanie ulega
zmniejszeniu o wartość odzyskanego mienia.
Ocena wartości odzyskanego mienia z kradzieży zostanie dokonana przez strony lub jeżeli nie da się
ustalić (ze względu na rozbieżności) wartości odzyskanego mienia, wartość ta zostanie ustalona przez
rzeczoznawcę. Koszt wyceny ponosi Wykonawca.
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1.
2.
3.

4.

1.
2.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

§7
Podwykonawcy * (zgodnie z ofertą Wykonawcy)
Wykonawca oświadcza, że wykonywać będzie niniejszą umowę samodzielnie*/z udziałem
Podwykonawcy ………………………………………………następującym zakresie ……………………………………….……………
Wykonawca oświadcza, że Podwykonawca posiada niezbędne uprawnienia do świadczenia usług
będących przedmiotem umowy, o których mowa w § 2 ust. 2.
Powierzenie Podwykonawcy innej części zamówienia niż wskazana lub nie wskazanej w ofercie
Wykonawcy, a także zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia wymaga uzasadnienia i
wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.
Powierzenie Podwykonawcom realizacji części zamówienia nie ma wpływu na odpowiedzialność
Wykonawcy wobec Zamawiającego za jego wykonanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniechania Podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu, jakby były to działania,
uchybienia lub zaniedbania jego samego lub jego pracowników.
§8
Postanowienia szczegółowe
Zamawiający ma prawo, bez uprzedniego powiadomienia, do dokonywania kontroli realizacji zadań
powierzonych Wykonawcy w trakcie wykonywania niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony fizycznej mienia
Zamawiającego.
§9
Kary umowne
Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy.
Kary te naliczone będą w następujących przypadkach i wysokościach.
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za:
1)
każdorazowy przypadek nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitego
wynagrodzenia brutto należnego za miesiąc, w którym nastąpiło nienależyte wykonanie umowy,
2) rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, w wysokości 20% wartości brutto
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3) odstąpienie przez Wykonawcę w całości lub części od realizacji umowy, z przyczyn wynikających z
winy Wykonawcy – w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto za cały okres
trwania umowy – w odniesieniu do nieruchomości od której ochrony wykonawca odstąpi.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, wynikających z niewłaściwego lub
nienależytego wykonania umowy, bezpośrednio z faktur VAT po zakończeniu każdego miesiąca.
Wysokość kary umownej wynikającej z niewłaściwego lub nienależytego wykonania usługi może ulec
zmianie, jeśli Wykonawca przedstawi wiarygodny dowód w ciągu 7 dni od daty powiadomienia
o naliczonych karach, iż nastąpiło to z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązków, o których mowa w § 1 Zamawiający ma
prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za cały okres
trwania umowy.
W razie utraty przez Wykonawcę koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia niniejsza umowa wygasa z mocy prawa, co rodzi skutki przewidziane w § 9 ust.1
pkt.3.
§ 10
Poufność

1. Wykonawca, jego uprawnieni pracownicy lub podwykonawcy, zobowiązany jest się w czasie trwania
umowy jak i po jego zakończeniu do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości i informacji
uzyskanych pośrednio lub bezpośrednio w związku z realizacją umowy, w szczególności mogących
mieć wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
drugiej strony.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, wiąże Wykonawcę w czasie trwania
umowy oraz po jej zakończeniu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do korzystania z informacji ustnych jak i pisemnych określonych przez
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Zamawiającego jako poufne wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem umowy.
Informacje o których mowa w ust. 3 nie mogą być przekazywane, kopiowane, udostępniane
osobom trzecim w trakcie trwania umowy ani po jej zakończeniu.
5 Nieprzestrzeganie zapisów ust. 3 i 4 może skutkować zapłatą kary umownej wskazanej w § 9 ust.1.
pkt.2.
6. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji dostępnych
publicznie oraz informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie, w jakim te organy są
uprawnione do ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
8. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić każdego swojego pracownika o obowiązku zachowania
tajemnicy, o którym mowa w ust. 1-5.
9. Podwykonawca biorących udział w wykonaniu przedmiotu umowy zobowiązany jest do przestrzegania
zapisów, o których mowa § 2 w ust. 1-10.
10. Niezachowanie powyższych zobowiązań przez Wykonawcę lub Podwykonawcę może skutkować
natychmiastowym rozwiązaniem umowy oraz zapłatą kary umownej wskazanej w § 9 ust.1 pkt 2.
4

§11
Ochrona danych osobowych
1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie dane osobowe pozyskane przez Strony w związku z realizacją
niniejszej umowy będą przetwarzane w taki sposób i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do jej
realizacji, z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1),
zwanym dalej „RODO”.
2. Wykonawca oświadcza, że spełnił obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego
wynikającego z art. 14 RODO i przekazania osobom upoważnionym do zawarcia umowy i
reprezentowania Wykonawcy lub innym osobom uczestniczącym w jej realizacji, których dane zostaną
udostępnione Zamawiającemu, informacji zawartych w Załączniku nr 3 do umowy.
4. Wykonawca będący osobą fizyczną/osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oświadcza, że
Zamawiający spełnił wobec niego obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO i zapoznał się z
treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych stanowiącej Załącznik
nr 2 do umowy (jeżeli dotyczy).
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Istotne postanowienia niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy nie mogą ulec zmianie, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania
takiej zmiany w ogłoszeniu o Zamówieniu oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.- Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawa o ochronie osób i
mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.
5. W przypadku powstania sporu na tle realizacji umowy Strony zgodnie oświadczają, że poddają się
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik Nr 3 do umowy nr….

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, które zostaną
przekazane Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa w związku z zawarciem i realizacją Umowy Nr…….
dotycząca osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji
przedmiotu Umowy lub innych osób uczestniczących w jej realizacji.
Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016), dalej „RODO”, w związku z pozyskan iem Pan i/Pana dan ych osobowych informuje my, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydujący m o celach i środkach prze twarzania Pani/Pana danych
osobowych, je st Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOW R) z siedzibą w Warszawie (01207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprze z adres e -mail:
kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na podany wyżej adres.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z który m może się Pani/Pan skontaktować w
sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adrese m e-mail: iodo@k owr.q ov.pl lub
pisemnie na adre s wskazany w pkt 1.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Jako administrator będziemy prze twarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związany ch z zawarciem,
realizacją i rozliczenie m Umowy, która została zawarta w celu re alizacji powierzonych Administratoro wi
zadań wynikających z przepisów prawa realizowanych w interesie publicznym. Pani/Pana dane przetwarzane
będą także w celu realizacji obowiązków archiwizacji dokumentacji wynikających z przepisów prawa.
4. Kategorie danych
Jako administrator będzie my przetwarzać Pani/Pana
zatrudnienia, służbowy adre s e-mail i nr telefonu.

dane

w

zakresie:

imię

i

nazwisko,

mie jsce

5. Źródło danych
Pani/Pana dane ad ministrator pozyskał od ………….. , w związku z zawarciem i realizacją przed miotu Umow y.
6. Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze z okres obowiązy wania zawartej Umowy oraz po
zakończeniu jej ob owiązywania tej Umowy, przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym
przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych
administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących
administratorowi i w stosunku do niego.
7. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być ud ostępniane innym podmiotom je żeli obowiązek taki będzie wynikać z
przepisów prawa.
Do
Pani/Pana
danych
osobowych
mogą
też
mieć
dostęp
podmioty
prze twarzające
dane
w naszym imieniu (pod mioty p rzetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi
informatyczne, usługi niszcze nia i archiwizacji dokumentów, jak równie ż inni administratorzy danych
osobowych prze twarzający dane we własnym imie niu, np. podmioty prowad zące działalność pocztową lub
kurierską.
8. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2)

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)

prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

4)

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania
z tego praw,

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych, na adres e-mail wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1.
Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych osobowych
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomaty zowanych decy zji, w ty m decyzji będących wynikiem profilowania. KOW R nie przewiduje
przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trze ciego (tj. państwa, które nie nale ży do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejm ującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i

Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.
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Załączn ik nr 4 do umowy nr……
Klauzula informacyjna dotycząc przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych Wykonawcy
będącego osobą fizyczną/osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
W związku z pozyskanie m Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:
1.
Administrator danych osobowych
Administratorem czyli podmiote m decydujący m o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych je st Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dale j KOWR) z siedzibą w Warszawie (01 -207)
przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować pop rze z adres e -mail:
kontakt@kowr.gov.pl lub pise mnie na adres kore spondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w
sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adrese m e-mail: iodo@k owr.q ov.pl lub
pisemnie na adre s naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Jako administrator będziemy prze twarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i rozliczenia umowy Nr
................. z dnia ................
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych je st nie zbędne do realizacji i rozliczenia ww. umowy, które j
Pani/Pan je st stroną, oraz realizacji wszystkich innych określonych w przepisach p rawa obowiązków, w ty m
obowiązków jako płatnika danin publicznych, co stanowi o zg odnym z prawe m przetwarzaniu Pani/Pana
danych osobowy ch w oparciu o prze słanki legalności p rzetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c
Rozporząd zenia Parlame ntu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizy czny ch w związku z przetwarzaniem danych osobowy ch i w sprawie swob odnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp orządzenie o ochronie danych)
(Dz.U. UE. L. 119 z 04.05. 2016 r. str. 1) dalej jak o RODO.
4.
Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osob owe będą przetwarzane przez ok res prze widziany przepisami prawa w tym zakresie , w
tym prze z okre s prze chowywania dokumentacji określony w p rzepisach powszechnych i uregulowaniach
wewnętrznych KOW R w zakresie archiwizacji dokumentów oraz okres przedawnienia roszczeń
przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
5.
Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom je żeli obowiązek taki będzie wynikać z
przepisów prawa.
Do Pani/Pana danych osob owych mogą te ż mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu
(podmioty prze twarzające), np. podmioty świad czące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi
niszcze nia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzają cy
dane we własnym imieniu, np. pod mioty prowadzące działalność pocztową lub kurie rską.
6.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przy sługuje Pani/Panu:
a)
prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b)
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)
ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu:
a)
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
7.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie prze z Panią/Pana danych je st nie zbędne do zawarcia i rozliczenia umowy, które j je st Pani/Pan
stroną.
8.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe KOW R nie będzie podejmował wobe c Pani/Pana zautomatyzowany ch
decyzji, w tym decy zji będący ch wynikie m profilowania.
KOWR nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trze ciego (tj. państwa, które
nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obe jmującego Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenste in i Islandię) ani do organizacji międ zynarodowych.
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ZAŁĄCZNIK NR 5 B
- dotyczy zadania 5

UMOWA – PROJEKT
zawarta dnia …………………………………….. w Pruszczu Gdańskim, pomiędzy:
Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000) przy ul. Powstańców Warszawy 28, posiadającym
NIP 527-281-83-55, REGON 367849538-00138,
reprezentowaną przez: …………..
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ……………………..…… z siedzibą przy
ul. ……………….., NIP: ……………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”,

W wyniku postępowania .................... przeprowadzonego na podstawie art. 138 o ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie zamówienia na
usługi społeczne, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji bezpośredniej ochrony fizycznej
nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej obiektami budowlanymi oraz innymi środkami trwałymi
wskazanymi w załączniku nr 1 w trybie doraźnym. Przez ochronę w trybie doraźnym należy rozumieć
wykonywanie czynności sprawdzających co najmniej 3 razy w ciągu doby, w różnych porach
dnia i nocy, przez siedem dni w tygodniu (w dni pracujące, soboty, niedziele i święta).
2. Ochrona dotyczy nieruchomości należącej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Pruszczu Gdańskim: w miejscowości Rębowo gmina
Damnica obejmuje działkę nr 3/15 o powierzchni 3,1704 ha.
Ilość czynności sprawdzających ……. razy w ciągu doby, czas przebywania na nieruchomości………...
3. Zamawiający nie wymaga pełnienia ochrony przez pracowników posiadających wpis na listę
kwalifikowanych pracowników.
4. Wykonawca zobowiązany jest ochraniać nieruchomość wraz ze znajdującymi się na niej
obiektami budowlanymi oraz innymi środkami trwałymi zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia
z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 z późń. zm) i obowiązującymi w tym zakresie
przepisami w celu przeciwdziałania, w szczególności:
1) kradzieży, dewastacji i rabunkowi mienia,
2) pożarom, zalewaniu gruntów przyległych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony urządzeń
zrzutu wody (jazów).
3) nieuprawnionemu przebywaniu na terenie nieruchomości osób nieupoważnionych lub
usiłujących zakłócać ład i porządek zagrażając przy tym uszkodzeniu mienia i pomniejszeniu
jego wartości,
4) bezumownemu korzystaniu z gruntów przez nieuprawnione podmioty gospodarcze,
poprzez: właściwe sprawdzanie zamknięć oraz zabezpieczenia przed kradzieżą, dewastacją,
pożarem, zalewaniem, itp., przy zachowaniu zasady szczególnej ostrożności.
5. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) patrolowania i obchodów terenu podlegającego dozorowi,
2) monitoringu chronionego mienia w formie objazdów patrolowych mających na celu
kontrolowanie personelu dozorującego obowiązkowo raz w tygodniu lub zgodnie ze złożoną ofertą.
3) bezzwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o zdarzeniach przestępczych, wykroczeniach lub
innych szkodach zaistniałych na ochranianej nieruchomości, z jednoczesnym poinformowaniem
odpowiednich służb takich jak: Policja, Straż Pożarna.
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6.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie niewłaściwej realizacji
umowy.
9. Ochrona nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej obiektami budowlanym oraz innymi środkami
trwałymi realizowana jest w trybie doraźnym.
10. Objęcie w ochronę nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej obiektami budowlanymi oraz
innymi środkami trwałymi, dokonane będzie przez strony lub przez osoby przez nie upoważnione na
podstawie protokołu zdawczo–odbiorczego przekazania w ochronę. Poprzez formalne przejęcie
obowiązków w zakresie ochrony obiektów oraz faktyczne rozpoczęcie świadczenia przez Wykonawcę
usługi należy rozumieć wskazanie nieruchomości podlegającej ochronie w terenie oraz podpisanie
protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykaz środków trwałych podlegających ochronie stanowi załącznik nr
1 do niniejszej umowy.
§2
Zobowiązania i oświadczenia wykonawcy umowy
1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonania usługi i posiada ważną koncesję na
wykonywanie usług ochrony mienia zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia
1997 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142).
1. Wykonawca oświadcza, że posiada należytą wiedzę, doświadczenie, możliwości techniczne,
organizacyjne i finansowe do wykonywania usługi przewidzianej w umowie i z należytą starannością
będzie ją realizować.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia i kontynuowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia, na własny koszt, przez cały
okres obowiązywania umowy.
3. Wszelkie kwoty szkód i odszkodowań nie pokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji
ubezpieczeniowej będą obciążały Wykonawcę.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia osób pełniących ochronę na część etatu w oparciu
o umowę o pracę zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Do wykonania przedmiotu umowy będzie
skierowany personel, którego wynagrodzenie za pracę na część etatu jest obliczone
w
oparciu o podstawę wyliczeń uwzględniającą co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
z 2018.2177 j.t.).
5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wykonywanych czynności sprawdzających.
Rejestr powinien zawierać: datę, godzinę obchodu, nazwisko i podpis dozorcy oraz rubrykę do wpisania
ewentualnych uwag.
6. Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi przekaże Zamawiającemu listę
pracowników, którzy będą brać udział w wykonywaniu usługi.
7. Zmiana osób, o których mowa w ust. 5 w trakcie trwania umowy jest dopuszczalna, wymagane jest
jednak poinformowanie o tym Zamawiającego. Nowo zatrudniane osoby także muszą być zatrudnione
na warunkach określonych w ust 5. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji umowy
utrzymać stan ciągłości zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
8. Wykonawca oświadcza, że pracownicy realizujący umowę ochrony są przeszkoleni w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony ppoż. oraz, że odpowiada za ewentualne wypadki przy pracy.

§3
Czas obowiązywania umowy i rozwiązanie umowy
1.

Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 04.08.2020 roku do dnia 31.12.2020
roku. Dniem rozpoczynającym odpowiedzialność Wykonawcy za obiekty i środki trwałe objęte niniejszą
umową jest dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania w ochronę.
2. Zamawiający zastrzega sobie w procesie realizacji umowy prawo wcześniejszego i sukcesywnego
wyłączania z przedmiotu umowy nieruchomości rozdysponowanych przez Zamawiającego za 7-dniowym
wypowiedzeniem. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo wniesienia roszczeń.
Powiadomienie o rozdysponowaniu nieruchomości przesłane zostanie Wykonawcy faksem lub pocztą
elektroniczną na adres: ………………………………….. oraz niezwłocznie potwierdzone listem poleconym za
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3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

poświadczeniem odbioru na adres wykonawcy wskazany w umowie. Termin wypowiedzenia liczy się od
dnia otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia o wyłączeniu nieruchomości z umowy drogą
elektroniczną lub faksem. W przypadku wcześniejszego rozdysponowaniu nieruchomości Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, stosownie do postanowień
określonych w § 4 ust. 8.
W razie wystąpienia zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o wystąpieniu tych okoliczności. W tym
przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, stosownie do
postanowień określonych w § 4 ust. 8.
Wykonawca może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, gdy Zamawiający zalega
z płatnościami za ostatnie dwa okresy rozliczeniowe. Wypowiedzenie musi być dokonane w formie
pisemnej.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy lub innego nienależytego wykonania jej
przedmiotu, Zamawiający może od niej odstąpić w terminie 14 dni od chwili powzięcia wiadomości o
zaistniałych przesłankach. W takim wypadku wynagrodzenie przysługuje za czas realizacji umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w sytuacji odmowy wydania
przedmiotowej nieruchomości przez dotychczasowego dzierżawcę. W przypadku przekazania
nieruchomości przez dotychczasowego dzierżawcę do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w
terminie późniejszym niż wskazany w ust. 1, umowa wejdzie w zycie z dniem podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego i wykonawca w tym przypadku otrzyma wynagrodzenie należne z tytułu wykonania
części umowy stosownie do postanowień określonych w § 4 ust. 8.
§4
Wynagrodzenie
Całkowita należność za wykonanie przedmiotu umowy za cały okres jej trwania nie może przekroczyć
kwoty …………………..złotych brutto (słownie: ………………………..złotych …../100), tj. …………………..
złotych netto (słownie: ……………………………../100) plus należny podatek VAT w wysokości 23%.
Wynagrodzenie za wykonanie usługi dozoru przedmiotowej nieruchomości jest wynagrodzeniem
ryczałtowym i wynosi ……………..zł brutto miesięcznie (słownie: ……………………………………../100), w tym
VAT 23%.
Wynagrodzenie miesięczne określone w § 4 ust. 2 jest stałe przez czas trwania umowy,
z zastrzeżeniem § 3 ust.1 i 3, § 4 ust.7.i 8 oraz § 9 ust. 3
Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie z dołu w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo
wystawionej przez wykonawcę faktury VAT.
W przypadku zwłoki w wypłacie wynagrodzenia Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą
umowną w wysokości odsetek ustawowych.
Wykonawca wystawi fakturę VAT na: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w
Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP:527-281-83-55.
W przypadku ustawowej zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługi
będące przedmiotem umowy w czasie jej trwania, Wykonawca zastosuje obowiązujący podatek VAT, co
będzie skutkowało zmianą ceny brutto. Zmiana taka nie będzie wymagała aneksu do umowy, ale
Wykonawca powinien poinformować pisemnie Zamawiającego, że taka zmiana ma miejsce.
W przypadku świadczenia usługi w niepełnym miesiącu kalendarzowym, wynagrodzenie wypłacone
zostanie za każdy dzień świadczonej usługi - w wysokości 1/30 wynagrodzenia określonego w ust. 2 w
którym okres świadczenia obejmował niepełny miesiąc kalendarzowy.

§5
Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie wszystkich czynności związanych z dozorem oraz
przekazywaniem wszystkich informacji na temat zdarzeń losowych oraz innych wymagających
poinformowania Zamawiającego o zaistniałej sytuacji niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia
uzasadniającego takie działanie.
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2. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany poszczególnych osób zatrudnionych w ochronie na pisemny
wniosek Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez strony nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia
wniosku.
3. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy, jak też po jej zakończeniu do zachowania
w tajemnicy wszelkich informacji (uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio) mających wpływ na stan
bezpieczeństwa lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej strony.
4. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego przekazywania Zamawiającemu informacji mających wpływ
na bezpieczeństwo ochranianego mienia, a w szczególności informacji dotyczących wymiany lub
naprawy koniecznych urządzeń zabezpieczających oraz do informowania o wszelkich zagrożeniach i
nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia tablic informujących, że nieruchomość podlega ochronie.
§6
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest w razie zagrożenia dla mienia w chronionych obiektach do podejmowania
czynności zmierzających do zapobieżenia powstaniu szkody, a w razie jej zaistnienia do ograniczenia
rozmiarów szkody oraz do natychmiastowego powiadomienia przedstawicieli Zamawiającego oraz
odpowiednich służb.
2. Wykonawca odpowiada za znajdujące się w obiekcie/obiektach wyposażenie i urządzenia
w ramach ogólnego nadzoru nad powierzonym mieniem.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku kradzieży, włamania, celowego
działania pracowników Wykonawcy lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w
szczególności za szkody powstałe w wyniku niedbalstwa oraz szkody wyrządzone wobec osób trzecich
przez Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną z przyczyn pozostających poza jego kontrolą
(np.: klęski żywiołowe, pożar z
przyczyn
leżących
w
urządzeniach
technicznych)
lub
powstałych
z przyczyn go nie obciążających, tzn. rozruchów, zamieszek, strajków, demonstracji, działań wojennych
lub obronnych pod warunkiem bezzwłocznego powiadomienia o ich powstaniu Zamawiającego.
4. W przypadku powstania szkody z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia
w pełnej wysokości.
5. Rozmiar szkód określony będzie protokolarnie przez Komisję złożoną z przedstawicieli stron umowy, po
dwóch z każdej ze stron, niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia powstania szkody.
Protokół szkody powinien zawierać także informacje o przyczynach i okolicznościach, w jakich szkody
powstały.
6. Treść postanowień ust. 3 nie dotyczy szkody powstałej w wyniku nie zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji (uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio) mających wpływ na stan bezpieczeństwa obiektu
lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej strony.
7. Odpowiedzialność nie obejmuje:
1) szkód powstałych w czasie interwencji, celem ochrony mienia Zamawiającego,
2) szkód będących następstwem działań zmierzających do eliminacji zagrożeń, takich jak pożar,
awaria cieplna, awaria energetyczna, awaria wodociągowa;
3) przypadków siły wyższej.
8. O wszelkich przypadkach kradzieży lub dewastacji w ochranianych obiektach Wykonawca zobowiązany
jest niezwłocznie zawiadomić Policję oraz Zamawiającego.
9. W razie odzyskania skradzionego lub zrabowanego mienia Wykonawca lub Zamawiający jest
zobowiązany zawiadomić o tym drugą stronę.
10. Jeżeli Zamawiający odzyskał mienie skradzione lub zrabowane w stanie niezmienionym Wykonawca jest
wolny od wypłaty odszkodowania, a w wypadku gdy odszkodowanie zostało już wypłacone,
Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy kwotę tego odszkodowania.
11. Jeżeli Zamawiający odzyskał tylko część mienia lub w stanie zmienionym odszkodowanie ulega
zmniejszeniu o wartość odzyskanego mienia.
12. Ocena wartości odzyskanego mienia z kradzieży zostanie dokonana przez strony lub jeżeli nie da się
ustalić (ze względu na rozbieżności) wartości odzyskanego mienia, wartość ta zostanie ustalona przez
rzeczoznawcę. Koszt wyceny ponosi Wykonawca.
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1.

2.
3.

4.

§7
Podwykonawcy * (zgodnie z ofertą Wykonawcy)
Wykonawca oświadcza, że wykonywać będzie niniejszą umowę samodzielnie*/z udziałem
Podwykonawcy ………………………………………………………………………………………………… w następującym zakresie
……………………………………….……………
Wykonawca oświadcza, że Podwykonawca posiada niezbędne uprawnienia do świadczenia usług
będących przedmiotem umowy, o których mowa w § 2 ust. 2.
Powierzenie Podwykonawcy innej części zamówienia niż wskazana lub nie wskazanej w ofercie
Wykonawcy, a także zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia wymaga uzasadnienia i
wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.
Powierzenie Podwykonawcom realizacji części zamówienia nie ma wpływu na odpowiedzialność
Wykonawcy wobec Zamawiającego za jego wykonanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniechania Podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu, jakby były to działania,
uchybienia lub zaniedbania jego samego lub jego pracowników.

§8
Postanowienia szczegółowe
1. Zamawiający ma prawo, bez uprzedniego powiadomienia, do dokonywania kontroli realizacji zadań
powierzonych Wykonawcy w trakcie wykonywania niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony fizycznej mienia
Zamawiającego.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

§9
Kary umowne
Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy.
Kary te naliczone będą w następujących przypadkach i wysokościach.
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za:
1)
każdorazowy przypadek nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitego
wynagrodzenia brutto należnego za miesiąc, w którym nastąpiło nienależyte wykonanie umowy,
2) rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, w wysokości 20% wartości brutto
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3) odstąpienie przez Wykonawcę w całości lub części od realizacji umowy, z przyczyn wynikających z
winy Wykonawcy – w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto za cały okres
trwania umowy – w odniesieniu do nieruchomości od której ochrony wykonawca odstąpi.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, wynikających z niewłaściwego lub
nienależytego wykonania umowy, bezpośrednio z faktur VAT po zakończeniu każdego miesiąca.
Wysokość kary umownej wynikającej z niewłaściwego lub nienależytego wykonania usługi może ulec
zmianie, jeśli Wykonawca przedstawi wiarygodny dowód w ciągu 7 dni od daty powiadomienia
o naliczonych karach, iż nastąpiło to z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązków, o których mowa w § 1 Zamawiający ma
prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za cały okres
trwania umowy.
W razie utraty przez Wykonawcę koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia niniejsza umowa wygasa z mocy prawa, co rodzi skutki przewidziane
w§
9 ust.1 pkt.3.
§ 10
Poufność

1. Wykonawca, jego uprawnieni pracownicy lub podwykonawcy, zobowiązany jest się w czasie trwania
umowy jak i po jego zakończeniu do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości i informacji
uzyskanych pośrednio lub bezpośrednio w związku z realizacją umowy, w szczególności mogących
mieć wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
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drugiej strony.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, wiąże Wykonawcę w czasie trwania
umowy oraz po jej zakończeniu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do korzystania z informacji ustnych jak i pisemnych określonych przez
Zamawiającego jako poufne wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem umowy.
4 Informacje o których mowa w ust. 3 nie mogą być przekazywane, kopiowane, udostępniane
osobom trzecim w trakcie trwania umowy ani po jej zakończeniu.
6 Nieprzestrzeganie zapisów ust. 3 i 4 może skutkować zapłatą kary umownej wskazanej w § 9 ust.1.
pkt.2.
6. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji dostępnych
publicznie oraz informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie, w jakim te organy są
uprawnione do ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
8. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić każdego swojego pracownika o obowiązku zachowania
tajemnicy, o którym mowa w ust. 1-5.
9. Podwykonawca biorących udział w wykonaniu przedmiotu umowy zobowiązany jest do przestrzegania
zapisów, o których mowa § 2 w ust. 1-10.
10. Niezachowanie powyższych zobowiązań przez Wykonawcę lub Podwykonawcę może skutkować
natychmiastowym rozwiązaniem umowy oraz zapłatą kary umownej wskazanej w § 9 ust.1 pkt 2.
§11
Ochrona danych osobowych
1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie dane osobowe pozyskane przez Strony w związku z realizacją
niniejszej umowy będą przetwarzane w taki sposób i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do jej
realizacji, z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1),
zwanym dalej „RODO”.
2. Wykonawca oświadcza, że spełnił obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego
wynikającego z art. 14 RODO i przekazania osobom upoważnionym do zawarcia umowy i
reprezentowania Wykonawcy lub innym osobom uczestniczącym w jej realizacji, których dane zostaną
udostępnione Zamawiającemu, informacji zawartych w Załączniku nr 3 do umowy.
4. Wykonawca będący osobą fizyczną/osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oświadcza, że
Zamawiający spełnił wobec niego obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO i zapoznał się z
treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych stanowiącej Załącznik
nr 2 do umowy (jeżeli dotyczy).

1.

2.
3.

4.

§ 12
Postanowienia końcowe
Istotne postanowienia niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy nie mogą ulec zmianie, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania
takiej zmiany w ogłoszeniu o Zamówieniu oraz określił warunki takiej zmiany.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.- Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawa o ochronie osób i
mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.
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5.

W przypadku powstania sporu na tle realizacji umowy Strony zgodnie oświadczają, że poddają się
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 3 do umowy nr….

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, które zostaną
przekazane Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa w związku z zawarciem i realizacją Umowy Nr…….
dotycząca osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji
przedmiotu Umowy lub innych osób uczestniczących w jej realizacji.
Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016), dalej „RODO”, w związku z pozyskan iem Pan i/Pana dan ych osobowych informuje my, że:
10. Administrator danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydujący m o celach i środkach prze twarzania Pani/Pana danych
osobowych, je st Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOW R) z siedzibą w Warszawie (01207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprze z adres e -mail:
kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na podany wyżej adres.
11. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z który m może się Pani/Pan skontaktować w
sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adrese m e-mail: iodo@k owr.q ov.pl lub
pisemnie na adre s wskazany w pkt 1.
12. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Jako administrator będziemy prze twarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związany ch z zawarciem,
realizacją i rozliczenie m Umowy, która została zawarta w celu re alizacji powierzonych Administratoro wi
zadań wynikających z przepisów prawa realizowanych w interesie publicznym. Pani/Pana dane przetwarzane
będą także w celu realizacji obowiązków archiwizacji dokumentacji wynikających z przepisów prawa.
13. Kategorie danych
Jako administrator będzie my przetwarzać Pani/Pana
zatrudnienia, służbowy adre s e-mail i nr telefonu.

dane

w

zakresie:

imię

i

nazwisko,

mie jsce

14. Źródło danych
Pani/Pana dane ad ministrator pozyskał od ………….. , w związku z zawarciem i realizacją przed miotu Umow y.
15. Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane prze z okres obowiązy wania zawartej Umowy oraz po
zakończeniu jej ob owiązywania tej Umowy, przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym
przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych
administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących
administratorowi i w stosunku do niego.
16. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być ud ostępniane innym podmiotom je żeli obowiązek taki będzie wynikać z
przepisów prawa.
Do
Pani/Pana
danych
osobowych
mogą
też
mieć
dostęp
podmioty
prze twarzające
dane
w naszym imieniu (pod mioty p rzetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi
informatyczne, usługi niszcze nia i archiwizacji dokumentów, jak równie ż inni administratorzy danych
osobowych prze twarzający dane we własnym imie niu, np. podmioty prowad zące działalność pocztową lub
kurierską.
17. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
5) prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
6)

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
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7)

prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

8)

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania
z tego praw,

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych, na adres e-mail wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1.
Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
18. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych osobowych
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomaty zowanych decy zji, w ty m decyzji będących wynikiem profilowania. KOW R nie przewiduje
przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trze ciego (tj. państwa, które nie nale ży do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejm ującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i

Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.
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Załączn ik nr 4 do umowy nr……
Klauzula informacyjna dotycząc przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych Wykonawcy
będącego osobą fizyczną/osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
W związku z pozyskanie m Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:
9.
Administrator danych osobowych
Administratorem czyli podmiote m decydujący m o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych je st Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dale j KOWR) z siedzibą w Warszawie (01 -207)
przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować pop rze z adres e -mail:
kontakt@kowr.gov.pl lub pise mnie na adres kore spondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
10.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w
sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adrese m e-mail: iodo@k owr.q ov.pl lub
pisemnie na adre s naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
11.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Jako administrator będziemy prze twarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i rozliczenia umowy Nr
................. z dnia ................
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych je st nie zbędne do realizacji i rozliczenia ww. umowy, które j
Pani/Pan je st stroną, oraz realizacji wszystkich innych określonych w przepisach p rawa obowiązków, w ty m
obowiązków jako płatnika danin publicznych, co stanowi o zg odnym z prawe m przetwarzaniu Pani/Pana
danych osobowy ch w oparciu o prze słanki legalności p rzetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c
Rozporząd zenia Parlame ntu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizy czny ch w związku z przetwarzaniem danych osobowy ch i w sprawie swob odnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp orządzenie o ochronie danych)
(Dz.U. UE. L. 119 z 04.05. 2016 r. str. 1) dalej jak o RODO.
12. Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osob owe będą przetwarzane przez ok res prze widziany przepisami prawa w tym zakresie , w
tym prze z okre s prze chowywania dokumentacji określony w p rzepisach powszechnych i uregulowaniach
wewnętrznych KOW R w zakresie archiwizacji dokumentów oraz okres przedawnienia roszczeń
przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
13. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom je żeli obowiązek taki będzie wynikać z
przepisów prawa.
Do Pani/Pana danych osob owych mogą te ż mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu
(podmioty prze twarzające), np. podmioty świad czące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi
niszcze nia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzają cy
dane we własnym imieniu, np. pod mioty prowadzące działalność pocztową lub kurie rską.
14. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przy sługuje Pani/Panu:
d)
prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
e)
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
f)
ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu:
d)
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
e)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
f)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
15. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie prze z Panią/Pana danych je st nie zbędne do zawarcia i rozliczenia umowy, które j je st Pani/Pan
stroną.
16. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe KOW R nie będzie podejmował wobe c Pani/Pana zautomatyzowany ch
decyzji, w tym decy zji będący ch wynikie m profilowania.
KOWR nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trze ciego (tj. państwa, które
nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obe jmującego Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenste in i Islandię) ani do organizacji międ zynarodowych.
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Załącznik A –WYKAZ mienia podlegającego ochronie część 1 - zadanie 1
Obejmuje świadczenie usługi w zakresie dozoru i bezpośredniej ochrony nieruchomości wraz ze
znajdującymi się na nich obiektami budowlanymi oraz ich wyposażeniem realizowanej w trybie dozoru
doraźnego. Nieruchomości położone są na terenie powiatu: bytowskiego i człuchowskiego.
1) Zadanie ochrony nieruchomości wraz ze znajdującym się na niej obiektem budowlanym oraz jego
wyposażeniem w miejscowości Kiełpinek, gmina Człuchów, powiat człuchowski. Obiekt budowlany
zlokalizowany jest na działce Nr 89/29, o powierzchni 0,7093 ha, obręb Kiełpin. Działka na której się
znajduje obiekt budowlany nie jest ogrodzona, budynek nie jest oświetlony. Przypisana tej lokalizacji
ilość czynności sprawdzających: 3 razy w ciągu doby, przebywanie na nieruchomości za każdym razem
15 minut. Zamawiający wymaga do realizacji tego zadania zatrudnienia personelu na umowę o pracę.
2) Zadanie ochrony nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej obiektami budowlanymi oraz ich
wyposażeniem w miejscowości Łobzowo, gmina Kołczygłowy, powiat bytowski. Obiekty zlokalizowane
są na działce nr 36/1, 352/4, 352/3 o łącznej pow. 7,1234 ha, obręb Łobzowo. Część działki na której
znajdują się obiekty budowlane jest ogrodzona, teren nie jest oświetlony. Przypisana tej lokalizacji ilość
czynności sprawdzających: 3 razy w ciągu doby, przebywanie na nieruchomości za każdym razem 15
minut. Zamawiający wymaga do realizacji tego zadania zatrudnienia personelu na umowę o pracę.
3) Zadanie ochrony nieruchomości wraz ze znajdującym się na niej obiektem budowlanym – budynkiem
administracyjno-biurowym oraz jego wyposażeniem w miejscowości Przechlewo, gmina Przechlewo,
powiat bytowski. Obiekt zlokalizowany jest na działce nr 1226/20 o pow. 0,2039 ha, obręb Przechlewo.
Przypisana tej lokalizacji ilość czynności sprawdzających: 3 razy w ciągu doby, przebywanie na
nieruchomości za każdym razem 15 minut. Zamawiający wymaga do realizacji tego zadania zatrudnienia
personelu na umowę o pracę.
Budynek jest zaopatrzony w system sygnalizacji napadu i włamania. Zamawiający umożliwi wykonawcy
wykorzystanie ww. systemu z zastrzeżeniem, iż konfiguracja, przystosowanie i zapewnienie łącza ze
stacją monitorowania alarmów leży po stronie wykonawcy. Zamawiający nie ponosi żadnych
dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem systemu.

L. p

Nieruchomość
w miejscowości

1. Kiełpinek

Wykaz obiektów, budowli i urządzeń do dozoru i ich numerów
inwentarzowych

1. Warchlakarnia Nr inw. 16 F

dz. Nr 89/29
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2. Łobzowo
dz. Nr 36/1, 352/4, 352/3

1. Kuźnia – magazyn zbożowy nr 64-18A
2. Obora nr 64-35A
3. Obora nr 64-36A
4. Magazyn paszowy 64-20B
5. Magazyn części stolarnia 64-37A
6. Magazyn gospodarczo-zbożowy 64-38A
7. Wypajalnia cieląt 64-39A
8. Linia elektryczna 64-68A
9. Droga dojazdowa 64-66A
10. Melioracje 64-603
11. Ogrodzenie 64-69A
12. Baza paliw 64-0
13. Waga wozowa 64-24
14. Garaże 64-173

3. Przechlewo

Budynek administracyjno-biurowy nr 40-0005

dz. Nr 1226/20

Załącznik B - WYKAZ mienia podlegającego ochronie w zadaniu 2
Obejmuje świadczenie usługi w zakresie dozoru i bezpośredniej ochrony nieruchomości wraz ze
znajdującymi się na nich obiektami budowlanymi oraz ich wyposażeniem realizowanej w trybie dozoru
doraźnego. Nieruchomości położone są na terenie powiatów: kwidzyńskiego i sztumskiego.
1)

Zadanie ochrony nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej obiektami budowlanymi oraz ich
wyposażeniem w miejscowości Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidzyński. Obiekty budowlane
zlokalizowane są w miejscowości Gonty na działce Nr 174/44 o powierzchni 0,3865 ha, obręb
Gonty. Zabudowa nie jest ogrodzona i nie jest oświetlona. Przypisana tej lokalizacji ilość
czynności sprawdzających: 3 razy w ciągu doby, przebywanie na nieruchomości za
każdym razem 15 minut. Zamawiający wymaga do realizacji tego zadania zatrudnienia
personelu na umowę o pracę.

2)

Zadanie ochrony nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej obiektami budowlanymi oraz ich
wyposażeniem w miejscowości Czernin, gmina Sztum, powiat sztumski. Nieruchomość znajduje
się na działkach Nr 109/150 o łącznej powierzchni 0,9564 ha, obręb Czernin. Działki na których
znajdują się obiekty budowlane są częściowo ogrodzone. Obiekty budowlane nie są oświetlone.
Przypisana tej lokalizacji ilość czynności sprawdzających: 3 razy w ciągu doby,
przebywanie na nieruchomości za każdym razem 15 minut. Zamawiający wymaga do
44

Postepowanie oznaczone nr PRU.WOP.260.43.2019

realizacji tego zadania zatrudnienia personelu na umowę o pracę.

3)

Zadanie ochrony nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej obiektami budowlanymi oraz ich
wyposażeniem w miejscowości Jaromierz, gmina Gardeja, powiat kwidzyński. Nieruchomość
obejmuje część działki nr 62/3 o powierzchni 0,25 ha i numerach ewidencyjnych 202 (obora i
stodoła) o powierzchni zabudowy 524 m2 wraz z płytą gnojową oraz garaż (numer ewidencyjny 4)
o powierzchni zabudowy 223 m2.
Działki na których znajdują się obiekty budowlane nie są ogrodzone. Obiekty budowlane nie są
oświetlone. Przypisana tej lokalizacji ilość czynności sprawdzających: 3 razy w ciągu doby,
przebywanie na nieruchomości za każdym razem 15 minut. Zamawiający wymaga do
realizacji tego zadania zatrudnienia personelu na umowę o pracę.

L.
p

Nieruchomość
w miejscowości

Wykaz obiektów, budowli i urządzeń do dozoru i ich numerów
inwentarzowych

Gonty
1. dz. Nr 174/44

1.Lodownia Nr inw.104/1

2. Czernin
dz. Nr 109/150

1. Chlewnia Nr inw. 3/I/10

2.Szopa Nr inw.108/1

2. drogi przy chlewni Nr inw. 223/II/47
3. kanalizacja deszczowa Nr inw. 218/II/47 do 221/II/47
4. Ogrodzenie nr inw 291/000/434

3. Jaromierz
część działki nr 62/3 o
powierzchni 0,25 ha

7. obora i stodoła o numerach ewidencyjnych 202 o powierzchni zabudowy
524 m2 wraz z płytą gnojową
8. garaż (numer ewidencyjny 4) o powierzchni zabudowy 223 m2.

Załącznik C- WYKAZ mienia podlegającego ochronie w zadaniu 3
Obejmuje świadczenie usługi w zakresie dozoru i bezpośredniej ochrony nieruchomości wraz ze
znajdującymi się na nich obiektami budowlanymi oraz ich wyposażeniem realizowanej w trybie dozoru
doraźnego. Nieruchomości położone są na terenie powiatów: tczewskiego i puckiego.
1) Zadanie ochrony nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej obiektami budowlanymi oraz ich
wyposażeniem w miejscowości Rajkowy (Hilarowo), gmina Pelplin, powiat tczewski na działkach nr
221/15, 215/22, 215/18 o łącznej powierzchni 12,4009 ha obręb Rajkowy. Część działki na której są
obiekty budowlane jest ogrodzona. W zespole obiektów oświetlenia brak. Przypisana tej lokalizacji ilość
czynności sprawdzających: 3 razy w ciągu doby, przebywanie na nieruchomości za każdym razem 15
minut. Zamawiający wymaga do realizacji tego zadania personelu zatrudnionego na umowę o pracę.
2) Zadanie ochrony nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej obiektami budowlanymi oraz ich
wyposażeniem w miejscowości Dąbrówka Tczewska, gmina Tczew, powiat tczewski. Obiekty budowlane
zlokalizowane są na działce Nr 73/170 o pow. 2,3771 ha, obręb Dąbrówka Tczewska. Możliwe jest
udostępnienie pomieszczenia dla dozorcy. Działka jest ogrodzona, oświetlenia brak. Przypisana tej
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lokalizacji ilość czynności sprawdzających: 5 razy w ciągu doby, przebywanie na nieruchomości za każdym
razem 20 minut. Zamawiający wymaga do realizacji tego zadania personelu zatrudnionego na umowę o
pracę.
3) Zadanie ochrony nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej obiektami budowlanymi w miejscowości
Bałdowo, gmina Tczew, powiat tczewski. Obiekty budowlane zlokalizowane są na działce 235/13 o pow.
3,2166 ha obręb Bałdowo. Zabudowa jest częściowo ogrodzona, oświetlenia brak. Przypisana tej
lokalizacji ilość czynności sprawdzających: 3 razy w ciągu doby, przebywanie na nieruchomości za każdym
razem 15 minut. Zamawiający wymaga do realizacji tego zadania personelu zatrudnionego na umowę o
pracę.
4)

Zadanie ochrony nieruchomości stanowiącej obiekt stawowy „Rokitki” wraz ze znajdującym się na niej
obiektem budowlanym oraz jego wyposażeniem w miejscowościach Rokitki gmina Tczew, powiat
tczewski. Obiekty zlokalizowane są na działkach nr 9, 10, 85, 19/9 (udział 538/5525)obręb Rokitki oraz
na działkach nr 143, 146, 147 obręb Lubiszewo o łącznej powierzchni 65,2855. Teren nie jest ogrodzony
ani oświetlony.

Przypisana tej lokalizacji ilość czynności sprawdzających: 3 razy w ciągu doby,

przebywanie na nieruchomości za każdym razem

15 minut. Zamawiający wymaga do realizacji tego

zadania personelu zatrudnionego na umowę o pracę.
5)

Zadanie ochrony nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej obiektami budowlanymi oraz ich
wyposażeniem

w

miejscowości

Świecino,

gmina

Krokowa,

powiat

pucki.

Obiekty

budowlane

zlokalizowane są na działce 33/30 o pow. 0,7171 ha, obręb Świecino. Zabudowa nie jest ogrodzona,
oświetlenia brak. Przypisana tej lokalizacji ilość czynności sprawdzających: 3 razy w ciągu doby,
przebywanie na nieruchomości za każdym razem 15 minut. Zamawiający wymaga do realizacji tego
zadania personelu zatrudnionego na umowę o pracę

L. p

1.

Nieruchomość
w
miejscowości
Rajkowy
(Hilarowo)

Wykaz obiektów, budowli i urządzeń do dozoru i ich numerów inwentarzowych

1.
2.
3.
dz. Nr 221/15, 4.
Nr 215/18
5.
6.
i dz. Nr 215/22 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Stacja transformator Nr inw.1514/105
Hala prądotwórczy Nr inw.1515/102
Budynek administracyjny Nr inw.163/186
Magazyn pasz z wiatą Nr inw.164/180
Budynek wagi wozowej Nr inw.165/195
Budynek zespołów prądotwórczy Nr inw.167/105
Izolatka-komora szt. padłych Nr inw.172/181
Chlewnia macior z prosiętami Nr inw.678/182
Chlewnia macior z prosiętami Nr inw. 679/182
Warchlakarnia Nr inw.680/182
Warchlakarnia Nr inw.681/182
Warchlakarnia Nr inw.682/182
Chlewnia loch luźnych Nr inw. 683/182
Chlewnia loch luźnych Nr inw.684/182
Chlewnia loch luźnych Nr inw.685/182
Chlewnia loch luźnych Nr inw.686/182
Paszarnia z kotłownią Nr inw.687/180
Łącznik Nr inw.688/109
Silos zadaszony Nr inw.175/202
Osadnik 3-komorowy Nr inw.180/223
Odmulnik ścieków Nr inw.181/223
Zbiornik Nr inw.202/223
Zbiornik Nr inw.203/223
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
2. Dąbrówka
Tczewska
dz. Nr 73/170

3. Bałdowo
Dz.nr 235/13

Zbiornik Nr inw.204/223
Zbiornik na ścieki Nr inw.694/223
Zbiornik na ścieki Nr inw.695/223
Zbiornik na gnojowicę Nr inw.696/223
Zbiornik na gnojowicę Nr inw.697/223
Zbiornik na gnojowicę Nr inw.698/223
Zbiornik na gnojowicę Nr inw.699/223
Zbiornik na gnojowicę Nr inw.700/223
Linia SN 12 KW 1500/260
Linia kablowa i napowietrzna Nr inw.1512/260
Skład opału Nr inw.174/299
Studnia p.poż Nr inw.186/255
Ogrodzenie Nr inw.205/298
Drogi przejazdowe Nr inw.196/242
Drogi i place Nr inw.1508/242
Drogi przy budynkach Nr inw.171/242
Drogi wewnętrzne Nr inw.197/242
Drogi i place Nr inw. 179/242

1.Magazyn paliw Nr inw.300/I/57/S
2.Magazyn nawozów Nr inw.300/I/57/S
3.Wiata kryta Nr inw.302/I/58
4.Budynek gospodarczy Nr inw.303/I/58/S
5.Budynek gospodarczy Nr inw.304/I/58/S
6.Szopa na maszyny Nr inw.305/I/58/S
7.Stodoła Nr inw.306/I/58/S
8.Obora Nr inw.307/I/58/S
9.Wypajalnia Nr inw.308/I/58/S
10.Kuźnia stolarnia Nr inw.309/I/58/S
11.Budynek administr. Nr inw.310/I/58/S
12.Instalacja elektryczna Nr inw.311/II/59/S
13.Droga p. pow. Nr inw.312/II/59/S
14.Płyta silosowa Nr inw.313/II/59/S
15.Rampa rozładunkowa Nr inw.314/II/59/S
16.Melioracje Nr inw.316/0/59/S
17.Ogrodzenie bazy Nr inw.317/II/59/S
1.Obora nr inw. 38/I/D
2.Jałownik nr inw. 31/1
3.Szopa nr inw. 37/1
4. Ruiny po budynku gospodarczym

Magazyn paszowy Rokitki nr inw. 372/180
4. Rokitki
Dz. Nr 9, 10,
Stawy z drogą nr inw. 372/251
85, 19/9
(udział
538/5525)
obręb Rokitki,
działki nr 143,
146, 147 obręb
Lubiszewo
5. Świecino dz. Nr 1.Obora Nr inw.1/32/B
33/30
2.Chlewnia Nr inw. 1/21/B
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Załącznik D - WYKAZ mienia podlegającego ochronie w zadaniu 4
Obejmuje świadczenie usługi w zakresie dozoru i bezpośredniej ochrony nieruchomości wraz ze
znajdującymi się na nich obiektami budowlanymi oraz ich wyposażeniem realizowanej w trybie dozoru
doraźnego. Nieruchomości położone są na terenie powiatu słupskiego.
1) Zadanie ochrony nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej obiektami budowlanymi oraz ich
wyposażeniem

w

miejscowości

Barcino,

zlokalizowane są na działce Nr 28/24

gmina

Kępice,

powiat

słupski.

Obiekty

budowlane

o pow. 1,3276 ha obręb Barcino. Zabudowa jest częściowo

ogrodzona, oświetlenia brak. Przypisana tej lokalizacji ilość czynności sprawdzających: 3 razy w
ciągu doby, przebywanie na nieruchomości za każdym razem 15 minut. Zamawiający wymaga
do realizacji tego zadania zatrudnienia personelu na umowę o pracę
2) Zadanie ochrony nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej obiektami budowlanymi oraz ich
wyposażeniem w miejscowości Starnice, gmina Dębnica Kaszubska, powiat słupski. Obiekty budowlane
zlokalizowane są na działce 5/18 o łącznej powierzchni 0,3976 ha, obrębie Starnice. Zabudowa nie jest
ogrodzona, oświetlenia brak. Przypisana tej lokalizacji ilość czynności sprawdzających: 3 razy w
ciągu doby, przebywanie na nieruchomości za każdym razem 15 minut. Zamawiający wymaga
do realizacji tego zadania zatrudnienia personelu na umowę o pracę.
3) Zadanie ochrony nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej obiektami budowlanymi oraz ich
wyposażeniem w miejscowości Motarzyno, gmina Dębnica Kaszubska, powiat słupski. Obiekty
budowlane zlokalizowane są na działce nr 295/9 o powierzchni 2,2170 ha obręb Motarzyno. Zabudowa
nie jest ogrodzona, oświetlenia brak. Przypisana tej lokalizacji ilość czynności sprawdzających: 3
razy w ciągu doby, przebywanie na nieruchomości za każdym razem 15 minut. Zamawiający
wymaga do realizacji tego zadania zatrudnienia personelu na umowę o pracę
4)

Zadanie ochrony nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej obiektem budowlanym wraz z
wyposażeniem w miejscowości Smołdzino, gmina Smołdzino, powiat słupski. Obiekty budowlane
zlokalizowane są na działce nr 411/8 o powierzchni 0,132 ha Przypisana tej lokalizacji ilość czynności
sprawdzających: 3 razy w ciągu doby, przebywanie na nieruchomości za każdym razem 15 minut.
Zamawiający wymaga do realizacji tego zadania personelu zatrudnionego na umowę o pracę.

5) Zadanie ochrony nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej obiektem budowlanym wraz z
wyposażeniem w miejscowości Postomino, gmina Łącko, powiat słupski. Obiekty budowlane
zlokalizowane są na działce nr 220/15 o powierzchni 0,2406 ha. Przypisana tej lokalizacji ilość czynności
sprawdzających: 3 razy w ciągu doby, przebywanie na nieruchomości za każdym razem 15 minut.
Zamawiający wymaga do realizacji tego zadania personelu zatrudnionego na umowę o pracę.

L. p

1.

Nieruchomość
w miejscowości

BARCINO
dz. nr 28/24

Wykaz obiektów, budowli i urządzeń do dozoru i ich numerów
inwentarzowych

1.Wiata stalowa i jej elementy składowe
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2.

Starnice
dz. nr 5/18

1. Mieszalnia pasz nr inw. 294-180,
2. Sieć elektryczna nr inw. 231-260,
3. Ogrodzenie nr inw. 65-298,

3.

Motarzyno
dz.295/9

1. Obora UO 500 udział 2/3
2. Sieć energetyczna udział 1/2
2. Ogrodzenie siatka udział 1/2

4.

Smołdzino
Dz.411/8

Warsztat mechaniczny nr 38-14

5

Postomino
Dz.220/15

1.Magazyn ryb nr 52
2. Komora chłodnicza nr 106

ZAŁĄCZNIK NR E
Część Nr 5 - obejmuje świadczenie usługi w zakresie dozoru i bezpośredniej ochrony nieruchomości wraz
ze znajdującymi się na niej obiektami budowlanymi oraz ich wyposażeniem realizowanej w trybie dozoru
doraźnego. Nieruchomość położona jest w miejscowości Rębowo, gmina Damnica, pow. słupski. Obiekty
budowlane zlokalizowane są na działce nr 3/15 o pow. 3,1704 ha. Przypisana tej lokalizacji ilość czynności
sprawdzających: 3 razy w ciągu doby, przebywanie na nieruchomości za każdym razem 15 minut.
Zamawiający wymaga do realizacji tego zadania personelu zatrudnionego na umowę o pracę. Szczegółowy
wykaz mienia podlegającego ochronie zawiera załącznik E
Planowany termin realizacji dla zadania nr 5: od dnia 04.08.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Załącznik E - WYKAZ mienia podlegającego ochronie w zadaniu Nr 5
L. p

Nieruchomość
w miejscowości

1. RĘBOWO
Dz. nr 3/15

Wykaz obiektów, budowli i urządzeń do dozoru i ich
numerów inwentarzowych
1. Magazyn, nr inw. 18
2. Magazyn zbożowy, nr inw. 20
3. Jałownik, nr inw. 22
4. Instalacja wodna, nr inw. 92
5. Instalacja kanalizacyjna, nr inw. 93
6. Płyta gnojowa, nr inw. 119
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