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        2 Regionalna Baza Logistyczna 

       04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 

                                                                  Warszawa, dnia 12.08.2019 r. 

 

 

 

 
Numer postępowania: WP/111/2019 

 
 

 

 

WARUNKI PRZETARGU 

 

 

Postępowanie prowadzone w formie przetargu na podstawie art. 701 Kodeksu 

Cywilnego. Na podstawie art. 131b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w niniejszym postępowaniu nie 

stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

Zamawiający : 

2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 

ul. Marsa 110, 04-470 WARSZAWA 

 

nr fax: 261 – 815 - 093 

www: 2rblog.wp.mil.pl 

e-mail: 2rblog.zampub@wp.mil.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dostawy.wp.mil.pl/
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ROZDZIAŁ I 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej fizycznej ochrony osób, obiektów 

i mienia Warsztatów Technicznych 2.RBLog w Pilawie przez Specjalistyczną 

Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO) . 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

2. Opis zamówienia    

 

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Przedmiot zamówienia:  Całodobowa ochrona fizyczna osób, obiektów i mienia  

2. Regionalnej Bazy Logistycznej (2.RBLog) Warsztatów 

Technicznych (WT) Pilawa przez Specjalistyczną 

Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO). 

2. Ilość:              -  

3. CPV:    7971000-4  

4. Inne normy:  

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia  

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1432);    

- Rozporządzenie MON z dnia 14.12.2001 w sprawie  

szczegółowych czynności wojskowych organów porządkowych 

wchodzących w skład służby wewnętrznej jednostki wojskowej; 

- Rozporządzenie MON z dnia 19.06.1999 w sprawie ochrony 

przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów 

jednostek organizacyjnych RON.  

 

5. Oferty częściowe (zadania): nie 

6. Oferty równoważne:   nie.   

7. Wymogi techniczne:  - . 

8. Usługi dodatkowe:   grupa interwencyjna. 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona fizyczna osób, obiektów i mienia  

2. Regionalnej Bazy Logistycznej Warsztatów Technicznych Pilawa przez 

Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną w okresie od godz. 8.00 dnia 27.12.2019 

r. do godz. 8.00 dnia 27.12.2020 r. realizowana przez jednakowo umundurowanych, 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (SUFO)  

w systemie zmianowym, a polegająca na:  

1) Bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia Warsztatów Technicznych Pilawa 

zgodnie z opracowanymi: „Instrukcją ochrony obiektu” i tabelami posterunków; 

2) Zapewnieniu skutecznej ochrony powierzonego mienia poprzez zapewnienie 

sprawności psychofizycznej pracowników wykonujących zadania ochronne na 

terenie Warsztatów Technicznych Pilawa. 

 

1. Zakres działania Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej: 

1) Zapewnienie ochrony osób, obiektu, mienia oraz urządzeń WT Pilawa;  

2) Przeciwdziałanie włamaniom, kradzieżom oraz uszkodzeniu lub zniszczeniu 

mienia jednostki; 

3) Podejmowanie natychmiastowej interwencji w przypadku:  

a) zakłócenia porządku publicznego, 

b) stwierdzenia przebywania na ochranianym obiekcie osób 

nieupoważnionych,  

c) stwierdzenia penetracji obiektu (np. obserwacja, wykonywanie zdjęć, 

filmowanie), 

d) pożaru, 

e) innych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników 

lub mienia jednostki; 

4) Przekazywanie Policji lub Żandarmerii Wojskowej osób ujętych podczas 

wykonywania zadań ochronnych; 

5) Kontrola dokumentów uprawniających do wstępu, wjazdu i przebywania na 

ochranianym obiekcie; 

6) Kontrola dokumentów uprawniających do wynoszenia lub wywożenia mienia 

jednostki oraz wnoszenia lub wwożenia przedmiotów i materiałów 

niebezpiecznych; 

7) Współpraca w zakresie ochrony obiektu z wojskowymi organami 

porządkowymi oraz ze służbą dyżurną 2.RBLog. 

 

2. System ochrony obiektu: 

1) Wykonawca przy planowaniu ilości osób do ochrony obiektu musi 

uwzględnić, że zamówienie będzie wykonywane w systemie całodobowym, 

zmiana całego stanu osobowego o godzinie 8.00 każdego dnia tygodnia. 

2) Zamawiający wymaga (zgodnie z art.29 ust. 3a Ustawy PZP), aby wszyscy 

pracownicy realizujący przedmiot zamówienia byli zatrudnieni na podstawie 

Umowy o pracę.  

3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował stabilność składu 

osobowego pracowników realizujących przedmiot zamówienia mając na 
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uwadze przepisy kodeksu pracy, absencje chorobową, urlopy itp. Pracownik 

pracujący na jednej zmianie nie może świadczyć pracy na kolejnej zmianie. 

4) Wszyscy pracownicy ochrony muszą posiadać: 

a) legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej; 

b) legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni w celu ochrony 

bezpieczeństwa innych osób oraz mienia; 

c) poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli min. „zastrzeżone”; 

d) zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia podstawowego  

z ochrony informacji niejawnych; 

e) jednolite ubrania służbowe z widoczną nazwą (logo) firmy bez 

elementów odblaskowych; 

f) umieszczony w sposób widoczny identyfikator osobisty. 

5) System ochrony obiektu w WT Pilawa:  

a) dowódca zmiany - całodobowo - z bronią palną podlegający Oficerowi 

Dyżurnemu 2. Regionalnej Bazy Logistycznej;  

b) posterunek nr 1 stały, całodobowy zewnętrzny, jednoosobowy - brama 

wjazdowa z bronią palną; 

c) posterunek nr 2 ruchomy, całodobowy, zewnętrzny, jednoosobowy -

patrolowanie terenu obiektu z bronią palną;  

d) Dyżurny Biura Przepustek w dni robocze godz. 7.00-15.00.  

Po godzinach służbowych pracownik ochrony przebywa  

w pomieszczeniach wartowni wraz z dowódcą zmiany, zapewniając 

rotację na posterunkach zewnętrznych z częstotliwością określoną 

przez dowódcę zmiany. W szczególnych przypadkach osoba ta może 

zostać wykorzystana do wzmocnienia systemu ochrony lub na zmianę 

z dowódcą zmiany monitorować system alarmowy wspomagający 

system ochrony. 

6) Pracownicy ochrony pełniący służbę w obiekcie wyposażeni są w: broń 

palną, radiotelefon, certyfikowane kajdanki, opatrunek osobisty, ostrzegacz 

napadowy, ręczny miotacz gazu i latarkę (w warunkach słabej widoczności). 

 

3. Główne zadania pracowników ochraniających mienie w rejonie obiektu: 

1) Ochrona mienia nieruchomego i ruchomego w celu zabezpieczenia go przed 

zniszczeniem, kradzieżą bądź dewastacją; 

2) Kontrola dokumentów uprawniających do wstępu i przebywania na 

ochranianym obiekcie osób i wnoszonego, wynoszonego mienia 

wojskowego; 

3) Uniemożliwienie nielegalnego wejścia osób postronnych; 

4) Sprawdzanie prawidłowości zamknięć drzwi i okien chronionego obiektu, po 

opuszczeniu ich przez pracowników Zamawiającego; 

5) Zabezpieczanie i ochronę obiektu przed działaniem na jego terenie osób 

zakłócających ład i porządek publiczny; 

6) Kontrola przestrzegania przez pracowników i innych osób przebywających 

na terenie chronionego obiektu obowiązujących przepisów porządkowych, 

ochronnych, przeciwpożarowych oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości; 

7) Wystawianie przepustek dla interesantów oraz ich rozliczanie za dany dzień  

z komendantem ochrony obiektu; 
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8) Prowadzenie dokumentacji biura przepustek (w zakresie określonym przez 

„Instrukcję Ochrony”); 

9) Monitorowanie systemów alarmowych, w które wyposażone są obiekty 

podlegające ochronie; 

10) Informowanie Zamawiającego o stanie technicznym systemów alarmowych, 

które będą eksploatowane przez Wykonawcę; 

11) Ochrona obiektów przed bezprawnym filmowaniem, fotografowaniem, 

szkicowaniem oraz ewentualnymi aktami sabotażu i terroryzmu; 

12) Ścisłe przestrzeganie aktualnie obowiązujących decyzji i poleceń 

Komendanta 2.RBLog dotyczących zezwoleń na wjazd i postój pojazdów na 

teren chronionego obiektu. 

 

4. Do obowiązków dowódcy zmiany ochrony należy przede wszystkim: 

1) Prowadzenie dokumentacji zgodnie z Rozporządzenie Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie ochrony przez specjalistyczne 

uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych 

resortu obrony narodowej (Dz. U. Nr 60, poz. 647 z późń. zm.); 

2) Prowadzenie kontroli wartowników i posterunków oraz biura przepustek 

przez nich ochranianych (w tym kontrola trzeźwości); 

3) Informowanie Oficera Dyżurnego 2. Regionalnej Bazy Logistycznej  

o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na ochronę WT Pilawa; 

4) Obsługiwanie fax-u oraz przekazywanie sygnałów od Oficera Dyżurnego 

Oficera Dyżurnego 2. Regionalnej Bazy Logistycznej do osób funkcyjnych 

WT Pilawa;  

5) Przekazanie osób postronnych zatrzymanych na terenie WT Pilawa 

przedstawicielom Żandarmerii Wojskowej lub Policji; 

6) Nadzorowanie stanu dyscypliny podległych mu pracowników; 

7) Realizacja ustalonego toku pełnienia służby zgodnie z „Instrukcją Ochrony”; 

8) Kontrolowanie służby pełnionej przez podległych wartowników SUFO min. 

dwa razy na dobę w tym co najmniej raz w nocy (fakt ten należy odnotować 

w książce meldunków lub dzienniku warty); 

9) Nadzorowanie przestrzegania przez skład osobowy zmiany poleceń, 

zarządzeń przełożonych i przepisów obowiązujących instrukcji bhp, oraz 

zabezpieczenie obiektu przed penetracją; 

10) Kierowanie podległym mu systemem ochrony; 

11) Realizowanie pozostałych zadań wynikających z wyciągu z „Planu ochrony”, 

„Instrukcji ochrony” oraz tabeli posterunków. 

 

5. Inne ustalenia dotyczące działania Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji 

Ochronnej: 

1) Wykonawca nie ponosi opłat na rzecz Zamawiającego z tytułu eksploatacji 

obiektu tzn.: 

a) kosztów dostaw energii cieplnej (centralnego ogrzewania), 

b) kosztów podgrzania zimnej wody, 

c) kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody i odprowadzenia ścieków, 

d) kosztów energii elektrycznej,  

e) wywozu nieczystości stałych z pomieszczeń oraz ich utylizacji. 
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2) Wykonawca wyraża zgodę na realizację usług ochronnych po ogłoszeniu 

mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny. 

3) Wykonawca wyposaży pracowników w kajdanki, które spełniają następujące 

wymagania: 

a) kajdanki muszą być wykonane ze stali nieoddziałującej toksycznie na 

organizm ludzki, bez powłok galwanicznych (nikiel, cynk), zgodnie  

z dyrektywą unijną 76/769/EEC-94/27/EEC, 

b) kajdanki muszą posiadać system zamykania dwuzapadkowy, blokadę 

unieruchamiającą zębatkę, 

c) kajdanki muszą spełnić wymagania wytrzymałościowe na działanie 

przyłożonej statycznej siły zgodnie z normą PN-EN 10088-1 dla stali 

nierdzewnych: 

 rozrywającej o wartości 2300 N (siła przyłożona w płaszczyźnie 

klamry, druga zamocowana w uchwycie), gdzie po ustaniu 

działania siły kajdanki zachowują swoje właściwości użytkowe, 

 zginającej klamrę o wartości 500 N (klamra mocowana  

w uchwycie od strony mocowania łańcuszka łączącego klamry, 

siła przyłożona prostopadle do płaszczyzny klamry na jej końcu 

przeciwległym do miejsca jej mocowania w uchwycie) przy 

ustaniu działania siły, kajdanki zachowują swoje właściwości 

użytkowe. 

4) Z Wykonawcą zostanie dodatkowo podpisana Umowa użyczenia lokalów 

użytkowych, w której zostaną określone zasady odpowiedzialności za 

eksploatację obiektów.   

5) Zamawiający umożliwia wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu 

oraz zapoznanie się z innymi niezbędnymi dokumentami i danymi 

potrzebnymi do wykonania zamówienia. 

 

  
 

ROZDZIAŁ II 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 

 

1. Wymagany termin realizacji umowy: zamówienie winno być zrealizowane w okresie  

od dnia 27.12.2019 r. do dnia 27.12.2020 r. 

Miejsce realizacji umowy:  2 Regionalna Baza Logistyczna –Warsztaty Techniczne 

Pilawa. 
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ROZDZIAŁ III 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

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

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej  

z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania;  

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.   

4) przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie  

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej 

2. Sposób dokonania oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału  

w przetargu. 

1) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 

działalności, jeżeli:  

 posiada aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie ochrony osób i mienia wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 

1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221  

z późn. zm.)        

 

2) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie 

oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, jeżeli:  

a) wykaże że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz złoży oświadczenie, 

że min. 20 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień: legitymacje, poświadczenia bezpieczeństwa 

osobowego, zaświadczenia o przeprowadzonym szkoleniu z zakresu ochrony 

informacji niejawnych wraz z informacją o podstawie dysponowania 

pracownikami( załącznik nr 3 do Warunków Przetargu) 

b) dysponuje wymaganym własnym wyposażeniem zakładu i urządzeniami 

technicznymi dostępnymi wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia 

wraz  
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z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami odpowiednio 

przystosowanymi do przetwarzania materiałów niejawnych o klauzuli 

ZASTRZEŻONE - zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych(Dz. U. Nr 182, poz. 1228). 

 

3) Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli: Zamawiający nie 

precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków 

udziału  w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, według wzoru określonego w 

załączniku nr 1 do niniejszych warunków przetargu oraz do złożenia aktualnego odpisu 

z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej. 

 4. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się wykonawców o 

realizację zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, wszystkie 

podmioty występujące razem muszą: 

1) spełniać warunki uczestnictwa w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że: 

a) warunek określony w pkt 1 ppkt 1 i ppkt 4  musi spełniać każdy z 

wykonawców, 

b) warunki określone w pkt 1 ppkt 2-3 mogą być spełnione łącznie; 

2) przedłożyć zamawiającemu dokumenty, określone w rozdziale IV pkt 1 ppkt 1  

i  ppkt 4 lit.a oraz odpowiednio do zawartej umowy – dokumenty określone  

w rozdziale IV pkt 1 ppkt 2-3; 

3) ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 

pełnomocnictwa należy udzielić w formie pisemnej; w przypadku nie 

ustanowienia pełnomocnika, każdy z podmiotów musi podpisać wszystkie 

wymagane  

w postępowaniu dokumenty zgodnie z reprezentacją; 

4) złożyć wspólne oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. 
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ROZDZIAŁ IV 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY 

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić: 

1) w zakresie potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 

działalności lub czynności, związanej z realizacją zamówienia będącego 

przedmiotem niniejszego postępowania: 

a) aktualna koncesja MSWiA dla przedsiębiorcy na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydaną na podstawie Ustawy z 

dnia 22 sierpnia 1997r. O ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 

1221 z późń. zm.); 

W przypadku Wykonawcy zagranicznego koncesja na wykonanie działalności  

w zakresie przedmiotu zamówienia (wykonania naprawy) wydana zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w państwie Wykonawcy oraz zezwolenie na obrót 

usługami w RP. 

 

Uwaga: W przypadku, gdyby zamawiający pominął jakikolwiek z dokumentów 

wymaganych do potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do 

wykonywania działalności lub czynności, związanej z realizacją zamówienia 

będącego przedmiotem niniejszego postępowania, wówczas wykonawca 

zobowiązany jest zgodnie z art. 355 § 2 k.c. do załączenia takiego dokumentu 

(dokumentów) do oferty. 

3) w zakresie potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 

dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

a) oświadczenie, że przedsiębiorca dysponuje min. 20 kwalifikowanymi pracownikami 

ochrony fizycznej posiadającymi legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony 

fizycznej oraz legitymacje dopuszczenia do posiadania broni, a także poświadczenia 

bezpieczeństwa osobowego (minimum do klauzuli ZASTRZEŻONE) wraz z 

zaświadczeniami o przeprowadzonym szkoleniu z zakresu ochrony informacji 

niejawnych dla pracowników przewidzianych do realizacji zadania ochrony 

fizycznej. 

b) oświadczenie, że przedsiębiorca dysponuje wyposażeniem zakładu i 

urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy usługi w celu realizacji 

zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 

odpowiednio przystosowanymi do przetwarzania materiałów niejawnych o 
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klauzuli min. ZASTRZEŻONE - zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. 

o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228). 

 

3) w celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej  

i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy załączyć: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 

4) dodatkowe dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

 

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i 2, należy złożyć w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem, że: 

1) w przypadku kopii należy udostępnić, na każde żądanie zamawiającego, 

oryginały dokumentów do wglądu; 

2) w przypadku wykonawców zagranicznych dokumenty winny być 

przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone 

odpowiednio: 

a) zgodnie z postanowieniami konwencji znoszącej wymóg legalizacji 

zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 

października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), 

b) przez polską placówkę dyplomatyczną w kraju wykonawcy, za zgodność  

z prawem kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania; 

3) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  

nie wydaje się dokumentów, o których mowa w  pkt 1 ppkt 1 lit. a i pkt 1 ppkt 4 

lit.a  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania; dokument powinien być przetłumaczony na 

język polski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzony zgodnie z zasadami 

określonymi w ppkt 2. 
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3. Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów 

(oświadczeń): 

1) oświadczenia woli o treści zgodnej ze wzorem określonym w formularzu oferty 

- załącznik Nr 2 do niniejszych warunków przetargu; 

2) pełnomocnictwa (jeżeli takie występuje) do reprezentowania w postępowaniu 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia,  

w przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o realizację zamówienia- 

oryginał dokumentu lub kopia poświadczona notarialnie. 

4. Zamawiający może dokonać weryfikacji dokumentów wskazanych w rozdziale IV pkt. 

1, ppkt 2, lit. a) poprzez wystąpienie do odbiorców o potwierdzenie faktów 

wykonania dostaw. 

Uwaga: 

Wszystkie dokumenty składane w postępowaniu muszą potwierdzać spełnienie 

wymagań na dzień złożenia ofert. 

 

ROZDZIAŁ V 

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

 

1. Postępowanie prowadzi się w formie pisemnej.  

2. Jeżeli w postępowaniu strony porozumiewają się w formie innej niż pisemna, treść 

przekazanej informacji musi niezwłocznie zostać potwierdzona na piśmie. 

3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie warunków 

przetargu. Treść zapytania lub prośba o wyjaśnienie przekazana faksem lub drogą 

elektroniczną musi niezwłocznie zostać potwierdzona pisemnie.  

4. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy 

kierować na adres zamawiającego, tj. 2 Regionalna Baza Logistyczna, 04-470 

Warszawa,  ul. Marsa 110, nr faks lub adres e-mail. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

Warunków przetargu. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi, 

które wpłynęły później niż do 19.08.2019  r. (tj. do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu do składania ofert). Przedłużenie terminu składania 

ofert nie wpływa na bieg terminu składania zapytań. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 

Warunków przetargu wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający będzie miał prawo udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 
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zawierające wyjaśnienia oraz odpowiedzi na wnioski Wykonawców o zmianę 

Warunków przetargu publikowane są wyłącznie na stronie internetowej 

Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania. 

6. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

warunki przetargu, przy czym dokonaną w ten sposób zmianę zamieści niezwłocznie 

na swojej stronie internetowej oraz przekaże wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano warunki przetargu. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający 

może wyznaczyć późniejszy termin ich składania, w celu uwzględnienia zmian w 

przygotowanych ofertach, wynikających ze zmiany warunków przetargu; 

 

ROZDZIAŁ VI 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. Osobami uprawnionymi ze strony zamawiającego do bezpośredniego porozumiewania 

się   z wykonawcami są:  

Pani Kinga DOBROWOLSKA (sekretarz) 

Faks: 261 – 815 - 093 

 

ROZDZIAŁ VII 

SPOSÓB ZŁOŻENIA I PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się możliwości 

złożenia oferty wariantowej. 

 2. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą oraz 

podmioty te występujące wspólnie. 

 3. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie  

z niniejszymi warunkami przetargu na formularzu o treści zgodnej z określoną we 

wzorze stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszych warunków przetargu. 

4.  Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), 

uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu 

otwarcia ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: "Oferta w przetargu na 

usługę całodobowej fizycznej ochrony osób, obiektów i mienia Warsztatów 

Technicznych 2.RBLog w Pilawie przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację 

Ochronną (SUFO), numer postępowania WP/111/2019 Nie otwierać do dnia 

27/08/2019 r do godz. 9:00" oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i 
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numerem telefonu. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy i siedziby 

wszystkie podmioty składające ofertę wspólną. 

 5. Cena oferty musi obejmować wszystkie należności, związane z wykonaniem umowy, 

które zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy, łącznie z podatkami  

i opłatami, do których poniesienia obowiązany będzie wykonawca. 

 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do 

pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Formularz oferty i 

wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do warunków przetargu 

wzorach) muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z 

pieczątką imienną osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania 

zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub 

innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej, w tym przez osoby 

uprawnione do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji (w 

przypadku wybrania oferty także umowy). Poprawki lub zmiany w ofercie (również 

przy użyciu korektora), muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) 

podpisującą (podpisujące) ofertę. Dokumenty muszą być sporządzone według 

wzorów i wymogów określonych w warunkach przetargu. 

 7. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi zostać 

załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 

 8. Strony oferty powinny być ponumerowane. Dokumenty załączone do oferty stanowią 

jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone. 

  9.  Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub wycofać złożoną ofertę tylko 

przed upływem terminu jej złożenia. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony informacji nie podlegających ujawnieniu  

w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji 

niejawnych,  

a także do ochrony innych tajemnic ustawowo chronionych. 

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca może zastrzec 

wyłącznie zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - z zastrzeżeniem, że informacje te 

podlegają udostępnieniu (w wymaganym zakresie) na potrzeby zamawiającego oraz 

instytucji resortu obrony narodowej. 

W przypadku, gdy w ofercie występują informacje, o których mowa w pkt. 10, muszą 

one być umieszczone w oddzielanej (zamkniętej) kopercie oznaczonej klauzulą: 
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"Informacje niepodlegające ujawnieniu na podstawie ......... i dołączone odrębnie do 

oferty. 

 

Uwaga: 

1. Kopia wymaganego dokumentu załączona do oferty musi być poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela (przedstawicieli) 

wykonawcy podpisującego (podpisujących) ofertę. 

2. Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy załączona do oferty kopia 

zostanie uznana przez zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, 

co do jej prawdziwości. 

3. W przypadkach, gdy jest wymagane użycie pieczęci, zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa firmy, siedziba i czytelny 

podpis. 

  

 

ROZDZIAŁ VIII 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 27/08/2019r. o godz. 08:00 (za termin 

złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do zamawiającego). 

2. Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie określonym w pkt 2 zostaną 

zwrócone bez otwierania. 

3. Zamawiający może przedłużyć termin, o którym mowa w pkt 2, na wniosek 

wykonawcy, który wykaże, że z niezależnych od niego powodów nie będzie w stanie 

złożyć oferty w wymaganym terminie. 

4. Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać na 

adres zamawiającego:  

2 Regionalna Baza Logistyczna , 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż 

wskazane w treści Warunków przetargu 

5.1.  Zamawiający nie przewiduje przyjmowania ofert na biurze przepustek. Wymóg 

ten dotyczy również przesyłek nadawanych za pośrednictwem firmy 

spedycyjnej lub kurierskiej; 

5.2. Na terenie 2 RBLogu obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo  

w biurze przepustek, upoważniających do wejścia na teren Bazy. Osoby chcące 

złożyć ofertę osobiście powinny uwzględnić czas potrzebny na przyjście 

pracownika Kancelarii do biura przepustek i odebrania oferty.  
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ROZDZIAŁ IX 

WADIUM 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium na termin związania ofertą, tj. 60 dni, 

licząc od terminu wyznaczonego do złożenia ofert. 

2. Wadium w  łącznej wysokości 13 822,32 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset 

dwadzieścia dwa  32/100),  

    Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

3. Przystępujący do przetargu dokonuje wpłaty pieniężnej wadium albo ustanawia 

zabezpieczenie jego zapłaty w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub 

gwarancji ubezpieczeniowej. 

4.  Wadium dopiskiem: "usługę całodobowej fizycznej ochrony osób, obiektów i 

mienia Warsztatów Technicznych 2.RBLog w Pilawie przez Specjalistyczną 

Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO) , numer postępowania WP/111/2019 

wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto: 

NBP O/O Warszawa 18 1010 1010 0044 0213 9120 0000, 

 natomiast wadium w formie bezgotówkowej należy składać w kasie zamawiającego 

– budynek nr 3, a kopię dokumentu dołączyć do oferty 

5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 

rachunku zamawiającego. 

6. Zwrot i utrata wadium następuje na zasadach określonych w art. 704 Kodeksu 

cywilnego. 

ROZDZIAŁ X 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Wykonawcy będą związani ofertą przez 60 dni, licząc od terminu złożenia ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość (za zgodą wykonawcy) przedłużenia, o kolejny 

oznaczony okres, terminu związania ofertą. W takim przypadku przedłużenie terminu 

związania ofertą będzie skuteczne z jednoczesnym przedłużeniem (wniesieniem nowego) 

wadium. Odmowa wyrażenia przez wykonawcę zgody na przedłużenie okresu związania 

ofertą nie powoduje utraty wadium, a oferta nie podlega przyjęciu. 
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ROZDZIAŁ XI 

TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT 

 

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27/08/2019 r, o godzinie 09:00, w siedzibie 

zamawiającego. Wykonawcy mogą uczestniczyć w części jawnej posiedzenia komisji  

w trakcie otwarcia ofert. 

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 

www.2rblog.wp.mil.pl informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

3) ceny zawarte w złożonych ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XII 

TRYB OCENY OFERT I ZASADY NIE PRZYJMOWANIA OFERT 

 

 1. Oceny ofert dokona komisja, wyznaczona przez zamawiającego. 

 2. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu, w pierwszej kolejności sporządzi listę 

wykonawców według kryteriów oceny ofert zawartych w Warunkach przetargu (lista 

rankingowa) a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega odrzuceniu. W takim przypadku pozostałe oferty nie  

są badane pod kątem ich odrzucenia. W przypadku gdy oferta oceniona jako 

najkorzystniejsza podlega odrzuceniu, zamawiający przystępuję do badania kolejnej 

oferty z listy rankingowej. 

3. Oferty zostaną ocenione zgodnie z kryterium:  

1.1 cena = 100% 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą punktacją. 

5.  Zamawiający dokona przeliczenia: 

5.1. cen ofert na punkty, według następującego wzoru:    

 C of. n. 

Cn = ----------------------- x 100 

C of. b. 

gdzie:  

Cn           – liczba punktów za kryterium cena 

C of. n.  – cena oferty najniższej 

C of. b.  – cena oferty badanej 

 

 

http://www.2rblog.wp.mil.pl/
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6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia 

przez wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści. 

7. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w terminie nie złożyli dokumentów  

i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI, potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu lub złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich 

uzupełnienia  

w wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty. 

8 W postępowaniu odrzuceniu podlegają oferty Wykonawców, którzy:  

 1)  nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego; 

 2) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;  

 3) nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, a także nie uzupełnili ich pomimo wezwania 

zamawiającego, w terminie określonym w wezwaniu; 

 4) złożyli ofertę w formie innej niż pisemna;  

 5) oferta nie została podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń 

woli  

w imieniu wykonawcy; 

 6) złożyli ofertę sporządzoną w języku innym niż język polski; 

 7) nie wnieśli wadium na zasadach i w trybie określonych w warunkach przetargu 

lub, zaproszeniu do negocjacji w tym na przedłużony okres związania ofertą, 

wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy lub nie zgodzili się na przedłużenie 

okresu związania ofertą. 

9. Odrzuceniu podlega również oferta, jeżeli: 

1)    jej treść nie odpowiada treści Warunków przetargu lub Zaproszenia do 

negocjacji; 

2)    wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści oferty w terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego; 

3)    wykonawca złożył w ofercie nieprawdziwe oświadczenia lub przedstawił 

nieprawdziwe informacje mające wpływ na wybór oferty; 

4)    złożona została przez wykonawcę, który złożył więcej niż jedną ofertę  

w postępowaniu, z wyłączeniem ofert częściowych z uwzględnieniem ofert 

składanych wspólnie z innymi wykonawcami; 

5) zawiera błędy w obliczeniu ceny. 
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ROZDZIAŁ XIII 

WYBÓR OFERTY 

 

 1. Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wymagania określone w niniejszych 

warunkach przetargu.  

2. Zamawiający zawiadamia wszystkich uczestników – Wykonawców o wynikach 

postępowania.  Treść zawiadomienia przesyłana jest do uczestników postępowania 

oraz zamieszczana na stronie internetowej zamawiającego 

 3. Za termin dokonania wyboru oferty przez zamawiającego uważa się datę przekazania 

pisma, zawierającego zawiadomienie, w sposób umożliwiający zapoznanie się 

wykonawcy z jego treścią. 

4. Zamawiający zawiadomi na piśmie wykonawcę o odrzuceniu oferty, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 5. W przypadku, gdy w przetargu została złożona tylko jedna oferta odpowiadająca treści 

warunków przetargu, wówczas Zamawiający wybiera tę ofertę. W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający, w celu ustalenia postanowień umowy może 

przeprowadzić negocjacje w oparciu o treść złożonej oferty, na podstawie art. 72 

Kodeksu cywilnego. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert,  

po uprzednim zbadaniu czy oferta nie podlega odrzuceniu. 

7. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:  

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;  

2) zamawiający odwołał Ogłoszenie lub Warunki przetargu;  

3) postępowanie zostało przeprowadzone z naruszeniem Warunków przetargu, 

mającym wpływ na wybór oferty;  

4) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

8. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia. 
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ROZDZIAŁ XIV 

WARUNKI JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  

W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania 

umowy  

w terminie 7 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty. Wzór umowy 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszych warunków przetargu. W przypadkach, gdy  

w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, Zamawiający może podpisać umowę  

z pominięciem terminu 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze.   

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy  

w wysokości 5 % wartości umowy. 

2. Zabezpieczenie wykonania umowy należy wnieść przed dniem podpisania umowy, 

wskazanym przez zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do objęcia 

zabezpieczeniem wykonania umowy roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 

przedmiotu zamówienia. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu należy wnieść na 

następujący rachunek bankowy: NBP O/O Warszawa 81 1010 1010 0044 0213 9120 

1000 

4. Zabezpieczenie wykonania umowy, złożone w formie innej niż w pieniądzu, powinno 

mieć termin ważności dłuższy o co najmniej 20 dni od terminu wykonania umowy.  

W przypadku niewykonania umowy w terminie, wykonawca zobowiązany jest do 

niezbędnego przedłużenia terminu ważności złożonej gwarancji. 

 

ROZDZIAŁ XV 

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”, oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), Zamawiający oświadcza, 

że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2. REGIONALNA BAZA 

LOGISTYCZNA, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa; 
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 Inspektorem ochrony danych osobowych w 2. Regionalnej Bazie Logistycznej jest 

Pan Dariusz KINAST, kontakt: tel: 261 815 027, e-mail: d.kinast@ron.mil.pl  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  

w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, jako Wykonawcy, będą pracownicy 2. 

RBLog wskazani do przygotowania, przeprowadzenie, podpisania niniejszej umowy 

oraz nadzoru nad wykonaniem umowy, a także radcowie prawni, opiniujący sprawy 

z zakresu w/w postepowania o zamówienie publiczne. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres nie dłuższy niż 10 lat, 

liczony zgodnie z przepisami archiwalnymi, za wyjątkiem przypadków, w których  

w wyniku ekspertyzy archiwalnej okres przechowywania zostanie wydłużony. 

 posiada Pani/Pan, jako Wykonawca:  

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

dotyczących, 

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

osobowych, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO, 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

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

narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu, jako Wykonawcy: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

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

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

osobowych  

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących, jak również konsekwencje ich niepodania, wynikają z obowiązujących 

przepisów prawa. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

 

 

 

mailto:d.kinast@ron.mil.pl
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ROZDZIAŁ XVI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. Przed upływem terminu złożenia ofert zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zmiany oraz odwołania warunków przetargu. 

 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, za zgodą wykonawcy, wprowadzenia po 

wyborze najkorzystniejszej oferty korzystnych dla siebie zmian do umowy. 

 3. W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 

22 czerwca 2001 r, o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania  

i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią  

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679 z późn. zm.), 

zamawiający ze względu na unormowania art. 36 i następnych wyżej wymienionej 

ustawy powiadomi o tym właściwe organy. 

 

U W A G A 

W sytuacji, gdy osoba posiadająca inne, niż polskie obywatelstwo będzie wyrażała chęć  

przybycia do siedziby 2 Regionalnej Bazy Logistycznej, zobowiązana jest na minimum  

14 dni przed planowanym wejściem na teren, złożyć wniosek do Komendanta 2 RBL 

z poniższymi danymi: 

 

1. Imię i nazwisko 

2. Obywatelstwo 

3. Termin wizyty 

4. Miejsce wizyty 

5. Cel wizyty 

6. Skład delegacji (stopień, imię i nazwisko, data urodzenia, jednostka lub instytucja 

wojskowa, nr paszportu, uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych) 

7. Państwo lub organizacja międzynarodowa (instytucja delegująca) 

8. Komórki (jednostki) organizacyjne resortu obrony narodowej, w których będzie 

przebywała delegacja 

9. Dane osób towarzyszących (stopień, imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, 

uprawnienia do dostępu do informacji  niejawnych) 

Dane wymienione powyżej niezbędne są do uzyskania jednorazowego pozwolenia do 

wejścia na teren  2 Regionalnej Bazy Logistycznej. 
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INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRZETARGU 

STANOWIĄ ZAŁĄCZNIKI:   

1) załącznik Nr 1 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu. 

2) załącznik Nr 2 – Wzór oferty 

3) załącznik Nr 3 – Oświadczenie  

4) załącznik Nr 4 Wzór umowy  

                            

 

 

                                                                                   KOMENDANT 

                                                                             /-/ płk Piotr CALAK  
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Załącznik Nr 1 

WYKONAWCA 
 ............................ 
       (pieczęć) 

W związku z postępowaniem numer WP/111/2019 

Na usługę całodobowej fizycznej ochrony osób, obiektów i mienia 

Warsztatów Technicznych 2.RBLog w Pilawie przez Specjalistyczną 

Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO) prowadzonym w trybie 

przetargu na podstawie art.131b ustawy Pzp. 

(zgodnie z przedmiotem zamówienia) 

Oświadczamy, że: 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

4. Jednocześnie oświadczamy, iż: 

1) nie należymy do grupy kapitałowej *;  

2) należymy do grupy kapitałowej *.  

UWAGA: 

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej,  Wykonawca składa wraz  

z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej. 

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

…………………………………………. 

       Miejscowość, data                                                 (podpisy osób uprawnionych do 

reprezentacji) 

* Niepotrzebne skreślić. 
1 Zapis stosować w przypadku określenia wymogu przez zamawiającego. 
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Załącznik nr 2 

WZÓR  OFERTY 

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

 (pieczęć wykonawcy) 

Numer postępowania: WP/111/2019 

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu na: usługę  całodobowej 

ochrony fizycznej osób, obiektów i mienia Warsztatów Technicznych 2. RBLog  

w Pilawie przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO). 

 (zgodnie z przedmiotem zamówienia) 

oferujemy realizację umowy w pełnym zakresie określonym w Warunkach przetargu. 

 

1.Informacje o wykonawcy, dane kontaktowe: 

- numer faksu …………..; 

- numer telefonu ……….; 

- adres e-mailowy …………… 

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawnie niniejszego postępowania, jest: 

…………………………………………………………………………………… 

 2.Na podstawie ustawy ……………………….., wskazane niżej dokumenty nie 

podlegają ujawnieniu: 

a) ....................................................; 

b) …………………………………. 

* W przypadku wypełnienia pkt. 2, należy do oferty załączyć pisemne uzasadnienie  

 

3. Oferta obejmuje wykonanie zamówienia w pełnym zakresie w cenie:  

Lp. 

 

Przedmiot 

zamówienia 

 

jm ilość 

Cena 

jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

VAT 

Wartość 

brutto % 

wartość 

podatku 

VAT 

1 

Całoroczna 

ochrona SUFO 

WT w Pilawie 

m-cy   12      

RAZEM  XX   

 

W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT wykonawca jest zobowiązany 

wskazać podstawy prawne stosowania takich stawek. Przy wyliczeniu kwoty oferty 

stosować należy zasady zaokrąglania do groszy każdej pozycji, będącej przedmiotem 

oferty. 
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4. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z warunkami przetargu; 

2) zobowiązujemy się do solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia 

(dotyczy wykonawców występujących wspólnie)*; 

3) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w warunkach przetargu,  

tj. przez 60 dni; 

4) zapoznaliśmy się ze wszystkimi postanowieniami wzoru umowy oraz zawartymi  

w nim warunkami płatności i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń; 

5) osobą uprawnioną do podpisania umowy, jest: ....................................................... 

(należy podać zajmowane stanowisko, imię i nazwisko) 

 

5. Wadium w wysokości …………………….. zł, zostało wniesione w dniu 

………………. w formie ………………………………………………. . 

 

6. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na konto Wykonawcy                                               

w………………………………….. , numer konta:………………………………… 

 

7. Zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy na 

określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego. 

 

8. W wykonaniu zamówienia uczestniczą / nie uczestniczą* podwykonawcy 

(poddostawcy), którym powierzymy wykonanie umowy.   

Wykaz części zamówienia, którą zamierzamy powierzyć podwykonawcom 

Lp. Nazwa (Firma) Podwykonawcy Zakres zamówienia powierzony podwykonawcy 

1   

2   

 

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

(miejscowość, data )                                                       (podpisy osób uprawnionych do 

reprezentacji) 
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Załącznik Nr 3 

 

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

   /pieczęć adresowa firmy/ 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Ja / My* 

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

/imię i nazwisko/ 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie / nas* firmy: 

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

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

/pełna nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

oświadczam / oświadczamy*, że : 

 

posiadamy min. 20 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej posiadający 

legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz legitymacje 

dopuszczenia do posiadania broni, a także poświadczenia bezpieczeństwa osobowego 

(minimum  

do klauzuli ZASTRZEŻONE) wraz z zaświadczeniami o przeprowadzonym szkoleniu 

z zakresu ochrony informacji niejawnych dla pracowników przewidzianych do 

realizacji zadania ochrony fizycznej. 
 

 

 

 

 

............................., 

dnia ..........................                             ....…………………………….………… 

       (miejscowość)                                              (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 

 

 

 

 

Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO:  

„Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) przedkłada podrobiony, 

przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne 

pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania 

(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 
* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 4 

 

Egz. Nr ….. 

 

WZÓR 

 

Umowa Usługi Nr ………………… 

zawarta w dniu ………………….. w Warszawie 

 

pomiędzy: 

 

ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2. Regionalna Baza Logistyczna  

04 – 470 Warszawa, ul. Marsa 110 

NIP: 952-20-99-597  REGON: 142665904 

reprezentowany przez: 

Komendanta 2. Regionalnej Bazy Logistycznej 

……………………………………………………, 

a 

WYKONAWCA:  Pełna nazwa firmy  

Kod miejscowość, ulica numer 

Nr telefonu:   Nr fax.: 

NIP:    REGON: 

KRS: 

e-mail:  

reprezentowany przez: 

Pana/ią………. – (np. Prezesa Zarządu) 

LUB 

Pan/i ……… prowadzący/a działalność gospodarczą pod 

nazwą……………………………………………….………….. 

Numer rachunku bankowego …………………………….. 

 

 

Umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego  

w zw. z art. 131b Pzp – nr sprawy ……………….. 

 
§ 1. 

PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę całodobowej 

ochrony fizycznej 2.RBLog - Warsztatów Technicznych (WT) Pilawa realizowanej 

w systemie zmianowym przez czterech pracowników ochrony Specjalistycznej 

Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFO) począwszy od dnia 27.12.2019 roku 

godz. 08.00 do 27.12.2020 roku godz. 08.00, określoną  

w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część umowy. 



                                                                                                              WP-5                                                         
2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 

     04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 
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2. Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu umowy 

wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone podpisaniem „Protokołu 

wykonania usługi SUFO” przez strony. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje postanowienia niniejszej umowy zgodnie ze 

złożoną ofertą, w sposób profesjonalny oraz z najwyższą starannością. 

4. Strony umowy postanawiają ponadto, że:  

1) Wykonawca wyznaczy specjalistę ds. ochrony, który będzie upoważniony do 

bezpośredniego nadzoru nad pracownikami ochrony i kontaktowania się 

z Zamawiającym lub z Komendantem ochrony WT Pilawa;  

2) pracownik ochrony jest uprawniony do kontroli dokumentów uprawniających do 

wstępu i przebywania na terenie WT Pilawa, wynoszonego mienia na podstawie 

dokumentów wystawianych przez Biuro Przepustek oraz uniemożliwienia 

nielegalnego wejścia osób postronnych na teren ochranianego kompleksu;  

3) kontrole realizacji zadań ochronnych wynikających z postanowień niniejszej 

umowy prowadzić będą: 

a) ze strony Wykonawcy: wyznaczony specjalista ds. ochrony posiadający 

stosowne upoważnienie wystawione przez Wykonawcę, w czasie określonym 

przez Wykonawcę co najmniej 3 razy  

w tygodniu, 

b) ze strony Zamawiającego uprawniony żołnierz zawodowy lub pracownik 

wojska, posiadający stosowne upoważnienie wystawione przez 

Zamawiającego w terminie i czasie określonym przez Zamawiającego. 

c) ze strony innych organów upoważnionych do kontroli stanu ochrony terenu WT 

Pilawa, kontrole mogą odbywać się tylko za zgodą Komendanta 2.RBLog i 

w obecności jego przedstawiciela.  

 

§ 2. 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wartość przedmiotu umowy obejmuje wartość netto plus należny podatek VAT. 

2. Wartość netto: ………………..…….…….zł. 

Słownie: …………………………………………………………………………zł. 

Wartość podatku VAT: …………..………..zł. 

Słownie: ……………………………………………………………………….. zł. 

Wartość brutto: ……………………………. zł. 

Słownie: ………………………………………………………………..……….zł. 



WP-5              Warunki przetargu , numer referencyjny WP/111/2019 Strona 29 
 

 

3. Do dnia wygaśnięcia umowy będzie obowiązywała stała wartość przedmiotu umowy, 

która nie podlega zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 3. 

SPOSÓB WYKONANIA, MIEJSCE I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Miejsce realizacji przedmiotu umowy: 2.RBLog - Warsztaty Techniczne Pilawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, począwszy od dnia 27.12.2019 r. godz. 08.00, realizować 

na rzecz Zamawiającego ochronę polegającą na całodobowej, bezpośredniej fizycznej 

ochronie obiektu WT Pilawa, siłami czterech kwalifikowanych pracowników ochrony na 

dobę, w następującym przedziale czasowym: od godziny 08.00 do godziny 08.00 dnia 

następnego. Pracownik pracujący na jednej zmianie nie może świadczyć pracy na 

kolejnej zmianie. 

3. Nie później niż 14 (czternaście) dni przed rozpoczęciem realizacji umowy, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu wykaz wszystkich pracowników, którzy będą wykonywać 

zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, celem akceptacji. Do 

wykazu muszą być dołączone uwierzytelnione czytelne kopie dokumentów 

potwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia: 

legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej; legitymacji osoby 

dopuszczonej do posiadania broni, poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do 

dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE lub wyższą, 

zaświadczenie  

o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych, umowa o pracę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczać do realizacji umowy tylko osoby z listy 

przedstawionej Zamawiającemu, a wszystkie zmiany personelu, który będzie wykonywać 

zamówienie lub będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wymagają 

wcześniejszego zgłoszenia Zamawiającemu w terminie jak w pkt.3. 

5. Najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca ma obowiązek przedstawić upoważnionemu przedstawicielowi 

Zamawiającego sporządzoną przez siebie „Instrukcję Ochrony Obiektu”, w której określi 

szczegółowe zadania i sposób działania SUFO. Treść instrukcji powinna być oznaczona 

klauzulą ZASTRZEŻONE i zgodna z wymaganiami określonymi w rozporządzeniach 

Ministra Obrony Narodowej w sprawie ochrony przez SUFO terenów jednostek 

organizacyjnych resortu obrony narodowej. Przy jej sporządzaniu Wykonawca 

zobowiązany będzie skonsultować i uzgodnić jej treść z upoważnionym 

przedstawicielem Zamawiającego – Komendantem ochrony WT Pilawa. 

6. Nie później niż 5 (pięć) dni przed realizacją umowy, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu uwierzytelnioną czytelną kopię protokołu odbioru przez właściwą 

Komendę Policji magazynu / pomieszczenia / sejfu do przechowywania broni 

pracowników ochrony na terenie WT Pilawa. 

7. Podstawowym celem działania służby ochronnej jest: 
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1) ochrona fizyczna obiektu WT Pilawa w zakresie: zapobiegania włamaniom, 

kradzieży, dewastacji mienia; 

2) kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przez osoby przebywające na terenie 

ochranianego obiektu ustalonych norm zachowania oraz zasad porządku 

publicznego; 

3) zatrzymywanie sprawców włamań, kradzieży, dewastacji mienia oraz osób 

podejrzanych o popełnienie przestępstwa przeciwko zdrowiu, życiu lub mieniu WT 

Pilawa w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji lub Żandarmerii 

Wojskowej; 

 

4) przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom wynikającym z nieprzestrzegania zasad 

porządkowych określonych stosownym w tym zakresie regulaminem.  

8. Zadania pracownika ochrony podczas służby ochronnej: 

1) zapewnić całodobową ochronę obiektu i mienia; 

2) zapobiegać włamaniom, kradzieżom i dewastacjom mienia instytucji mieszczącej 

się w ochranianym obiekcie; 

3) kontrolować ruch osobowy oraz towarowy; 

4) wpuszczać i wypuszczać na teren WT Pilawa osoby upoważnione po okazaniu 

ważnych przepustek, identyfikatorów oraz dokumentów upoważniających do 

wywozu towarów (faktura, asygnata, itp.); 

5) nie wpuszczać na teren WT Pilawa osób będących pod wpływem alkoholu lub 

wzbudzających swoim postępowaniem podejrzenie, iż naruszą ład  

i porządek bądź dopuszczą się czynu przestępczego; 

6) informować na bieżąco Komendanta ochrony o wszelkich odstępstwach od 

przyjętych norm i zasad; 

7) informować Żandarmerię Wojskową i Policję o próbach włamań, kradzieży  

i dewastacji mienia; 

8) egzekwować zasady przestrzegania porządku publicznego przez wszystkie osoby 

znajdujące się na terenie ochranianego obiektu; 

9) wzywać osoby naruszające porządek publiczny do opuszczenia obiektu; 

10) współdziałać w wykonywaniu zadań ochronnych z Żandarmerią Wojskową  

i Policją; 

11) kontrolować stan zabezpieczenia ppoż.; 
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12) powiadomić telefonicznie Pogotowie wodociągowe, Pogotowie energetyczne w 

przypadku wystąpienia awarii sieci energetycznej, telefonicznej i wodno-

kanalizacyjnej oraz podjąć działania mające na celu zapobieżenie skutkom awarii; 

13) przeprowadzać kontrole (obchody) wewnątrz chronionego obiektu  

w cyklach nieregularnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na wszelkie 

występujące nieprawidłowości i zagrożenia; 

14) znać procedury na wypadek sytuacji nadzwyczajnych (pożar, włamanie, napad, 

podłożenie ładunku wybuchowego, itp.). 

9. Wyposażenie pracownika ochrony na posterunku stanowi: 

1) broń palna (pistolet, rewolwer, pistolet maszynowy lub karabinek); 

2) ręczny miotacz gazu; 

3) pałka obronna wielofunkcyjna; 

4) kajdanki; 

5) radiotelefon; 

6) latarka; 

7) opatrunek osobisty; 

8) ostrzegacz napadowy; 

9) umundurowanie, które stanowi mundur o jednolitym wzorze dla wszystkich 

pracowników ochrony, oznaczony w widocznym miejscu emblematem według 

wzoru Wykonawcy. 

 

10. Służba ochrony SUFO jest obowiązana posiadać następujące dokumenty: 

1) instrukcję ochrony obiektu; 

2) wyciąg z planu ochrony; 

3) tabelę posterunków; 

4) książkę meldunków; 

5) imienny grafik godzinowy pracy SUFO na bieżący miesiąc zatwierdzony przez 

Wykonawcę; 

6) książkę ewidencji kluczy; 
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7) wzory dokumentów uprawniających do wejścia (wyjścia) lub wjazdu (wyjazdu) na 

(z) teren (u) chronionego kompleksu; 

8) wykaz telefonów alarmowych i służbowych; 

9) sygnały powszechnego ostrzegania i alarmowania; 

10) plan ochrony przeciwpożarowej; 

11) wykaz osób uprawnionych do pobierania kluczy i otwierania pomieszczeń; 

12) wzory plomb i odcisków pieczęci; 

13) spis wyposażenia pomieszczeń służbowych (miejsc pełnienia służby); 

14) rejestr zdarzeń alarmowych; 

15) brudnopis. 

W/w dokumenty będą ujęte na ewidencji kancelarii 2.RBLog – WT Pilawa. 

Po zakończeniu umowy zostaną zdane do tej kancelarii. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do cyklicznego szkolenia wszystkich pracowników ochrony 

wykonujących usługę oraz odbywania strzelań przez wszystkich pracowników ochrony z 

broni będącej na ich wyposażeniu z częstotliwością co najmniej raz na trzy miesiące. 

Wykonawca przesyła do Zamawiającego w terminie minimum 14 dni przed, w formie 

pisemnej, informacje o planowanym terminie i miejscu przeprowadzenia strzelań, a po 

ich odbyciu, potwierdzona przez Wykonawcę czytelna kopia dokumentacji szkoleniowej 

(plan/konspekt szkolenia, listy osób odbywających szkolenie i ich wyniki) będzie w ciągu 

7 dni przekazywana Zamawiającemu. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia działania zewnętrznej grupy 

interwencyjnej całodobowo na wezwanie we wszystkie dni świadczenia usługi SUFO. 

Grupa Interwencyjna to co najmniej 2 (dwóch) kwalifikowanych pracowników ochrony 

posiadających legitymację KPOF, wyposażonych w pistolet lub rewolwer lub pistolet 

maszynowy lub karabinek, ręczny miotacz gazu, pałkę obronną wielofunkcyjną, 

kajdanki, opatrunek osobisty oraz własne środki łączności bezprzewodowej, pojazd 

osobowy, zobowiązana do przyjazdu na wezwanie służby ochrony w przypadku 

wystąpienia sytuacji wymagającej wzmocnienia systemu ochrony obiektów w czasie nie 

dłuższym niż 15 minut. 

13. Zamawiający, w imieniu którego występuje upoważniony przedstawiciel 2.RBLog, 

zobowiązuje się: 

1) przekazać niezbędne pomieszczenia na potrzeby wykonywania zadań ochronnych; 

2) zapewnić pomieszczenia socjalne dla pracownika ochrony; 
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3) zabezpieczyć środki łączności do powiadamiania i alarmowania  

o zaistniałych zdarzeniach wskazanych przez Zamawiającego służb dyżurnych; 

4) zapewnić niezbędne oświetlenie obiektu i jego właściwe zabezpieczenie 

przeciwpożarowe. 

14. Odbiór wykonania usługi nastąpi na podstawie „Protokołu wykonanej usługi SUFO”, 

który zostanie sporządzony w dniu faktycznego przekazania wykonanej usługi przez 

Wykonawcę. Protokół ten winien potwierdzać wykonanie przedmiotu umowy 

spełniającego wymagania niniejszej umowy, ponadto winien być podpisany przez 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz opatrzony pieczęcią Odbiorcy. Protokół 

winien także określać numer faktury dotyczącej wykonanego przedmiotu umowy oraz 

dokładny adres Zamawiającego. Do protokołu powinien być dołączony potwierdzony 

imienny grafik godzinowy pracy pracowników ochrony za ostatni miesiąc. 

15. Za techniczną realizację postanowień umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny 

jest Komendant ochrony WT Pilawa – st. chor. sztab. Marek ANDRZEJCZYK tel. 

261-854-902, który jest upoważniony do kontaktów z Wykonawcą w zakresie technicznej 

realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 4. 

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązany jest utrzymać w pełnej sprawności lokalny system alarmowy 

w szczególności poprzez dokonywanie czynności konserwacyjnych przez cały okres 

trwania umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania czasookresu załączania  

i wyłączania lokalnego systemu alarmowego. 

3. Prawidłowe włączanie i wyłączanie lokalnego systemu alarmowego bez wywołania 

alarmu uznane jest za operację dokonaną przez osobę upoważnioną.  

4. Zamawiający wyłączając system w monitorowanym obiekcie w czasie określonym lub 

zwyczajowo przyjętym, że ten jest lub powinien być załączony-uzbrojony, powiadomić 

powinien bezzwłocznie o tym fakcie Wykonawcę podając swój kod-hasło. 

5. Za alarmy nieuzasadnione uznaje się sygnały z obiektu spowodowane przez użytkownika 

bez uzasadnionej przyczyny, a także samoczynne przez urządzenia  

z lokalnego systemu alarmowego, np. jeśli wystąpi awaria. 

6. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do powiadamiania w razie alarmu  

i o innych przeszkodach w realizacji umowy Zamawiający zobowiązany jest powiadomić 

o tym fakcie Wykonawcę. 

7. Szczególne uprawnienia osób funkcyjnych ze strony Zamawiającego: 
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1) Wyznaczony przez Zamawiającego Komendant ochrony WT Pilawa jest 

uprawniony do: 

a) prowadzenia bieżącej kontroli realizacji zadań ochronnych przez 

pracowników ochrony zgodnie z zapisami niniejszej umowy; 

 

b) dokonywania zmian w planie ochrony i instrukcji ochrony stosownie do 

sytuacji i wynikających z niej zagrożeń, nie zmieniając innych postanowień 

niniejszej umowy; 

c) wnioskowania do Wykonawcy o zmianę pracownika ochrony  

w przypadku, gdy istnieje podejrzenie o niedochowanie w tajemnicy 

informacji, z którymi zapoznał się w czasie wykonywania zadań ochronnych 

lub sposób wykonywania przez niego zadań ochronnych budzi zastrzeżenia; 

d) wydawania poleceń pracownikom ochrony związanych  

z postępowaniem wobec osób postronnych zatrzymanych na terenie 

chronionym; 

e) kontroli stanu zabezpieczenia ochranianego obiektu wraz  

z przyległym terenem;  

f) uzgadniania z przedstawicielem Wykonawcy sposobu i wariantów 

stosowanych w pełnieniu służby ochronnej;  

g) żądania od pracowników ochrony Wykonawcy doraźnych meldunków o 

sytuacji na ochranianym obiekcie. 

 

§ 5. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) strzeżenia przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem powierzonego mienia, 

w tym budynków i mienia znajdującego się wewnątrz;  

2) wyposażenia oraz umundurowania pracowników ochrony zgodnie  

z zapisami niniejszej umowy;  

3) przekazywania Policji, Żandarmerii Wojskowej osób ujętych podczas 

wykonywania zadań ochronnych;  

4) współpracy z Wojskową Ochroną Przeciwpożarową;  

5) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących świadczonej usługi 

ochrony, obowiązek ten trwa również po rozwiązaniu bądź wypowiedzeniu 

umowy; 
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6) postępowania ze starannością należną profesjonaliście, 

7) powiadamiania i alarmowania o zaistniałych zdarzeniach wskazanej przez 

Zamawiającego służby dyżurnej, tj. Oficera Dyżurnego 2.RBLog.  

2. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność na zasadzie 

ryzyka za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań zawartych w umowie, w tym również za szkody powstałe w wyniku działania 

bądź zaniechania pracowników Wykonawcy. Wykonawca rekompensuje wysokość 

zaistniałej szkody w całości. 

3. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej  

w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem w kwocie: 

…………....….. zł na podstawie Polisy ubezpieczeniowej z dnia ….……………... nr 

…………………………………………………………………………..………. Okres 

ubezpieczenia powinien obejmować cały okres realizacji usługi. 

4. W razie upływu terminu ważności polisy w trakcie realizacji usługi Wykonawca 

zobowiązuje się najpóźniej na 10 (dziesięć) dni roboczych przed tą datą dostarczyć 

Zamawiającemu polisę na pozostały okres. 

5. W razie nieobecności pracownika ochrony w pracy lub jego przybycia do pracy  

w stanie uniemożliwiającym mu wykonywanie obowiązków, Wykonawca ma obowiązek 

zapewnić innego pracownika ochrony. 

6. W razie niewypełnienia obowiązku wynikającego z ust. 5 Zamawiający ma prawo na 

koszt Wykonawcy zastąpić pracownika inną osobą. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie swoich pracowników  

i współpracowników, przedstawiciela Wykonawcy i środków transportu rygorom 

procedur bezpieczeństwa obowiązującym w WT Pilawa w czasie realizacji usługi 

zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2142) w zakresie działania ,,Wewnętrznych Służb Dyżurnych” oraz 

procedur związanych z Ustawą o ochronie informacji niejawnych z dnia 05 sierpnia 2010 

r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 742). 

 

§ 6. 

ZACHOWANIE TAJEMNICY  

Wykonawca zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, które mają wpływ na stan 

bezpieczeństwa Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu. 
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§ 7. 

WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI 

1. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę w przypadku wystąpienia rozbieżności 

pomiędzy umową a faktycznie wykonaną usługą, a także  

w przypadku nie spełnienia wymagań stawianych przedmiotowi zamówienia  

w warunkach przetargu. 

2. Po otrzymaniu ww. informacji Wykonawca niezwłocznie usunie stwierdzone 

rozbieżności. 

§ 8. 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający ureguluje należność miesięczną w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

oryginału poprawnie wystawionej faktury wraz z „Protokołem wykonanej usługi SUFO” 

oraz imiennym miesięcznym grafikiem godzinowym pracy pracowników ochrony. 

2. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu wymienione w ust. 1 dokumenty w 

terminie do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu, za który będzie przysługiwało 

wynagrodzenie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przedstawionej faktury. W razie jej 

zakwestionowania wypłata wynagrodzenia ulega przesunięciu o termin niezbędny do 

wykonania czynności wyjaśniających kwestionowane nieścisłości. 

 

4. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 1 lub jego błędne wystawienie 

spowoduje wstrzymanie i przesunięcie terminu płatności do czasu uzupełnienia lub 

wyjaśnienia błędów.  

5. Faktura musi być wystawiona na Zamawiającego, a ponadto musi określać numer, 

przedmiot umowy oraz wskazywać Odbiorcę. Wykonawca jest zobowiązany do 

wystawienia faktury zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. 

6. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

7. Za datę zapłaty uznaje się dzień złożenia dyspozycji zapłaty, w banku Zamawiającego. 

8. Termin płatności określony w ust. 1 liczy się od dnia następnego po dniu dostarczenia do 

Zamawiającego prawidłowo wypełnionych dokumentów, o których mowa w ust. 1. 
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§ 9. 

 

ZBYCIE WIERZYTELNOŚCI 

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności należnych mu od 

Zamawiającego bez jego uprzedniej pisemnej zgody pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 10. 

 

KARY UMOWNE 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, jak również od niego niezależnych, Zamawiającemu przysługują 

kary umowne: 

1) Kara umowna w wysokości 20 % wartości brutto niezrealizowanej części 

przedmiotu umowy przysługuje Zamawiającemu w razie odstąpienia lub 

rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości 

brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi lub 

rozwiąże umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również od niego 

niezależnych, w tym z powodu wad wykonanego przedmiotu umowy. 

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną  

w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc zł, 00/100) w każdym 

przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy,  

z wyłączeniem przypadków wymienionych w ppkt. 1 i 2. 

2. W przypadku poniesienia strat przez Zamawiającego wynikających  

z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający niezależnie od 

postanowień ust.1 może dochodzić wyrównania poniesionej rzeczywistej szkody 

materialnej do pełnej jej wysokości w pierwszej kolejności z polisy ubezpieczeniowej 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych  

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, w rozumieniu art. 498  

i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych należności z tytułu kar umownych przewidzianych 

w niniejszej umowie, z przysługujących mu należności. W celu skorzystania z uprawnień 

do potrącenia obliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą naliczenie kar 

umownych i niezależnie od wysłania noty listem poleconym na adres Wykonawcy 

wskazany w umowie, w dniu wystawienia noty przekaże ją Wykonawcy pocztą 

elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem. 

Strony ustalają, iż terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych 
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wynikających z niniejszej umowy jest dzień wystawienia przez Zamawiającego noty 

księgowej obciążającej stronę z tytułu tych kar umownych. 

4. Wykonawca wyraża również zgodę na pomniejszenie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy o należności przysługujące mu od Zamawiającego o wysokość 

naliczonych kar umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

ponad zastrzeżone kary umowne. 

 

 

§ 11. 

 

ROZWIĄZANIE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym albo odstąpić od 

umowy w następujących przypadkach: 

a. w razie ogłoszenia mobilizacji lub wprowadzenia stanu wojennego; 

b. w razie utraty przez Wykonawcę wymaganej koncesji; 

c. w razie dokonania cesji wierzytelności z naruszeniem § 9;  

d. w razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy bądź w razie 

nienależytego wykonania umowy; 

e. w razie zmiany lokalizacji WT Pilawa; 

f. w razie utworzenia w pododdziale sił ochronnych EPO lub OWC; 

g. gdy powstanie zagrożenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy; 

h. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

i. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu 

zawarcia przedmiotowej Umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach wymienionych w ust. 1. W takim przypadku Wykonawca nie może 

żądać żadnego wynagrodzenia należnego mu z tytułu niewykonanej części umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym 

również w razie: 

1) nie przedstawienia polisy, o której mowa w § 5 ust.3; 

2) popełnienia przestępstwa podczas pełnienia służby przez pracownika ochrony; 
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3) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca w razie nieopłacenia  

w terminie trzech kolejnych faktur przez Zamawiającego. 

5. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

6. W razie rozwiązania umowy bądź odstąpienia od niej Wykonawca będzie realizował 

usługę do momentu zastąpienia go przez kolejnego usługodawcę. 

 

§ 12. 

 

PODWYKONAWCY (KOOPERANCI) 

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza / powierza 

podwykonawcy wykonanie następującego zakresu umowy: grupa interwencyjna wraz z 

pojazdem. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, które było następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego 

podwykonawców (kooperantów). 

3. Wykonawca oświadcza, że zapewni realizację umowy przez podmiot wskazany  

na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w złożonej ofercie.  

4. W razie zmiany podmiotu w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca każdorazowo 

przedstawi Zamawiającemu, w terminie co najmniej 10 dni roboczych przed zmianą 

dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału  

w postępowaniu przez nowy podmiot, w celu jego akceptacji przez Zamawiającego. 

 

§ 13. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy ustala się w wysokości 5% ceny brutto 

podanej w ofercie tj. na kwotę ……………….………... 

2. Zabezpieczenie Wykonawca złożył w dniu ………… w formie ………...………. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone Wykonawcy  

w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego 

za należycie wykonane. 
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5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej będą one zawierać postanowienie, że kwota 100% zabezpieczenia 

zostanie, po upływie 30 dni od daty wykonania całości zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane zwrócona. 

6. W przypadku niewykonania umowy w terminie, Wykonawca zobowiązany jest do 

odpowiedniego przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia, złożonego  

w formie innej niż w pieniądzu, wynikającego z przewidywanego terminu wykonania 

umowy, przed upływem terminu jego ważności. 

 

§ 14. 

 

ZMIANY TREŚCI UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian umowy w przypadku, gdy 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynikałaby z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawierania umowy w szczególności:  

1) zmiany terminu wykonania umowy – gdy z powodu działania siły wyższej nie jest 

możliwe wykonanie przedmiotu umowy w umówionym terminie, bądź gdy 

niewykonanie umowy w terminie wyniknie z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego lub użytkownika końcowego, 

2) przedłużenia terminu wykonania umowy, o okres nie dłuższy niż okres trwania 

postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem 

powszechnym, w przypadku, gdy zostało wniesione odwołanie  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

3) zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. VAT), 

jeżeli wpływa ona na wysokość należnego wykonawcy wynagrodzenia - zgodnie 

ze zmienionymi przepisami;  

4) innych istotnych postanowień umowy - gdy ich zmiana jest konieczna  

w związku ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmianą 

decyzji wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej, bądź zmianą wytycznych 

przełożonych Zamawiającego. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

 

§ 15 

 

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2. Regionalna Baza Logistyczna  

(dalej: 2. RBLog.) z siedzibą w Warszawie, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa  

NIP: 952-209-95-97, REGON 142665905 (zwanej dalej „Administratorem”). 
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2. Inspektorem ochrony danych jest Dariusz KINAST. W każdym przypadku osoba której dane 

dotyczą lub pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych 

może również skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod 

adresem: [e-mail 2rblog.iod@ron.mil.pl lub telefonicznie: 261815027 lub na wyżej podany 

adres korespondencyjny].  

3. Pani/Pana dane osobowe (Kontrahentów/Wykonawców) przetwarzane są w zakresie 

niezbędnym (minimalnym) do zagwarantowania prawidłowego działania w ważnym interesie 

społecznym oraz prawnie uzasadnionym interesie Administratora w następujących celach: 

a.  realizacji umowy - przez okres współpracy w zakresie niezbędnym do wykonania umowy 

(podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b. dokonywania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności - 

przez okres współpracy w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (podstawa art. 6 ust. 

1 lit. b RODO); 

c. realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń w celu realizacji obowiązków w 

zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu Postępowania Cywilnego, 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych 

- przez okres 3 lat od ostatniego potrącenia (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

d. realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości w celu realizacji obowiązków 

wynikających z ustawy o rachunkowości - przez okres 5 lat od końca roku w którym 

nastąpiło zdarzenie; (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

e. realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z 

przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji Podatkowej, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych ustawy o podatku od towaru i usług i innych przepisów 

podatkowych - przez 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło zdarzenie 

(podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

f. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w celu realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw 

majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec Administratora 

zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem Cywilnym – przez 3 lata od 

zakończenia współpracy, a w przypadku toczącego się postępowania do czasu jego 

prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń. (podstawa art. 6 ust. 1 

lit. f RODO) 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie 2. RBLog. Państwa dane osobowe 

Pracodawca/Administrator udostępnia dane osobowe Kontrahentów/Wykonawców w 

następujących przypadkach: 

a. gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa m.in. do ZUS, Krajowej 

Administracji Skarbowej, PFRON, komornikom sądowym, Państwowej Inspekcji Pracy, 

mailto:d.kinast@ron.mil.pl
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Państwowej Inspekcji Sanitarnej, innym organom państwowym np. Policji, Żandarmerii 

Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz innym organom uprawnionym do 

kontroli naszej działalności, a także specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, o 

której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia; 

b. partnerom handlowym, kontrahentom i klientom – wyłącznie w zakresie danych 

służbowych,  

a w pozostałych przypadkach wyłącznie po uzyskaniu odrębnej i dobrowolnej zgody; 

c. operatorom pocztowym, firmom kurierskim; 

d. przewoźnikom. 

Ponadto dane osobowe Kontrahentów/Wykonawców mogą być ujawniane podmiotom 

przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia usług określonych w 

umowie np.: 

e. usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów 

informatycznych; 

f. obsługi poczty tradycyjnej; 

g. usług drukarskich; 

h. usług prawnych, doradczych. 

5. Pani/Pana dane osobowe Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski 

Obszar Gospodarczy. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez prawo oraz 

zgodnie  

z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 2. RBLog. w Warszawie. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do: 

a. dostępu do treści swoich danych - uzyskania od Administratora potwierdzenia czy 

przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie której dane dotyczą są 

przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania 

następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, 

informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane zostały lub zostaną 

ujawnione, o okresie przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie do 

żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

przysługujących osobie której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania (art. 15 RODO); 

b. otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy 

czym pierwsza kopia jest bezpłatna a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę 

w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO); 

c. sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są 

nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 
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d. usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych jeżeli Administrator nie ma 

już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów 

przetwarzania (art. 17 RODO); 

e. ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 

18 RODO) gdy: 

 osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres 

pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się ich 

usunięciu żądając ograniczenia ich wykorzystania; 

 administrator nie potrzebuje już tych danych ale są one potrzebne osobie której dane 

dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

 osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia 

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec 

podstaw sprzeciwu osoby której dane dotyczą; 

f. przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących 

które dostarczyła Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu 

Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi jeżeli 

dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby której dane dotyczą lub umowy z nią 

zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO) 

g. sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie 

uzasadnionych celach Administratora z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją w 

tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych 

prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania , nadrzędnych wobec interesów praw i 

wolności osób których dane dotyczą lub podstaw ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby której dane dotyczą będą ważniejsze od 

interesów Administratora to będzie on zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w 

tych celach (art. 21 RODO). 

  

W celu skorzystania z powyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna 

skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Danych Osobowych (dane kontaktowe 

zawarte w punktach 1 i 2) i poinformować z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

Telefon: 22 531 03 00, Fax: 22 531 03 01 lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną 

na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. 
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§ 16. 

INNE POSTANOWIENIA 

1. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) Załącznik nr 1 – „Opis przedmiotu zamówienia” – na 4 str.; 

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie - na 1 str. 

2. Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania  

o zmianie swojego adresu zamieszkania / siedziby, danych osobowych / rejestrowych, 

rachunku bankowego, adresu e-mail lub faxu itp. Brak takiego powiadomienia będzie 

skutkować tym, iż korespondencja, przekazy pieniężne  

i przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy adres, numer, rachunek bankowy będą 

przez strony traktowane jako doręczone. 

4. Strony postanawiają, że wszelkie oświadczenia Zamawiającego lub użytkownika 

końcowego / odbiorcy mogą być kierowane do Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres 

poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji 

nr faxu, z zastrzeżeniem wskazanym w poprzednim ustępie. Strony ustalają, iż terminem 

w jakim Wykonawca uzyskał wiedzę o złożonym przez Zamawiającego lub użytkownika 

końcowego / odbiorcę oświadczeniu jest dzień wysłania tego oświadczenia Wykonawcy 

pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem 

na wskazany w komparycji nr faxu, z zastrzeżeniem wskazanym w poprzednim ustępie.  

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego otrzymują: 

Egz. Nr 1 – Pion Głównego Księgowego 2 Regionalnej Bazy Logistycznej 

Egz. Nr 2 – Wykonawca 

Egz. Nr 3 – Sekcja Zamówień Publicznych 

Egz. Nr 4 – Sekcja Ochrony Fizycznej 

 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 

 

………………….…………………..  …………………………………… 
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OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

1. Przedmiot zamówienia:  Całodobowa ochrona fizyczna osób, obiektów i mienia  

2. Regionalnej Bazy Logistycznej (2.RBLog) Warsztatów 

Technicznych (WT) Pilawa przez Specjalistyczną Uzbrojoną 

Formację Ochronną (SUFO). 

2. Ilość:              -  

3. CPV:    7971000-4  

4. Inne normy:  

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia  

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1432);    

- Rozporządzenie MON z dnia 14.12.2001 w sprawie  szczegółowych 

czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład 

służby wewnętrznej jednostki wojskowej; 

- Rozporządzenie MON z dnia 19.06.1999 w sprawie ochrony przez 

specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek 

organizacyjnych RON.  

 

5. Oferty częściowe (zadania): nie 

6. Oferty równoważne:   nie.   

7. Wymogi techniczne:  - . 

8. Usługi dodatkowe:   grupa interwencyjna. 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona fizyczna osób, obiektów i mienia  

2. Regionalnej Bazy Logistycznej Warsztatów Technicznych Pilawa przez Specjalistyczną 

Uzbrojoną Formację Ochronną w okresie od godz. 8.00 dnia 27.12.2019 r. do godz. 8.00 dnia 

27.12.2020 r. realizowana przez jednakowo umundurowanych, kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej (SUFO) w systemie zmianowym, a polegająca na:  

4) Bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia Warsztatów Technicznych Pilawa zgodnie 

z opracowanymi: „Instrukcją ochrony obiektu” i tabelami posterunków; 

5) Zapewnieniu skutecznej ochrony powierzonego mienia poprzez zapewnienie sprawności 

psychofizycznej pracowników wykonujących zadania ochronne na terenie Warsztatów 

Technicznych Pilawa. 

 

6. Zakres działania Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej: 

8) Zapewnienie ochrony osób, obiektu, mienia oraz urządzeń WT Pilawa;  

9) Przeciwdziałanie włamaniom, kradzieżom oraz uszkodzeniu lub zniszczeniu 

mienia jednostki; 

10) Podejmowanie natychmiastowej interwencji w przypadku:  
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f) zakłócenia porządku publicznego, 

g) stwierdzenia przebywania na ochranianym obiekcie osób 

nieupoważnionych,  

h) stwierdzenia penetracji obiektu (np. obserwacja, wykonywanie zdjęć, 

filmowanie), 

i) pożaru, 

j) innych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników lub 

mienia jednostki; 

11) Przekazywanie Policji lub Żandarmerii Wojskowej osób ujętych podczas 

wykonywania zadań ochronnych; 

12) Kontrola dokumentów uprawniających do wstępu, wjazdu i przebywania na 

ochranianym obiekcie; 

13) Kontrola dokumentów uprawniających do wynoszenia lub wywożenia mienia 

jednostki oraz wnoszenia lub wwożenia przedmiotów i materiałów 

niebezpiecznych; 

14) Współpraca w zakresie ochrony obiektu z wojskowymi organami porządkowymi 

oraz ze służbą dyżurną 2.RBLog. 

 

7. System ochrony obiektu: 

6) Wykonawca przy planowaniu ilości osób do ochrony obiektu musi uwzględnić, że 

zamówienie będzie wykonywane w systemie całodobowym, zmiana całego stanu 

osobowego o godzinie 8.00 każdego dnia tygodnia. 

7) Zamawiający wymaga (zgodnie z art.29 ust. 3a Ustawy PZP), aby wszyscy 

pracownicy realizujący przedmiot zamówienia byli zatrudnieni na podstawie 

Umowy o pracę.  

8) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował stabilność składu 

osobowego pracowników realizujących przedmiot zamówienia mając na uwadze 

przepisy kodeksu pracy, absencje chorobową, urlopy itp. Pracownik pracujący na 

jednej zmianie nie może świadczyć pracy na kolejnej zmianie. 

9) Wszyscy pracownicy ochrony muszą posiadać: 

g) legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej; 

h) legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni w celu ochrony 

bezpieczeństwa innych osób oraz mienia; 

i) poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli min. „zastrzeżone”; 

j) zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia podstawowego  

z ochrony informacji niejawnych; 

k) jednolite ubrania służbowe z widoczną nazwą (logo) firmy bez elementów 

odblaskowych; 

l) umieszczony w sposób widoczny identyfikator osobisty. 

10) System ochrony obiektu w WT Pilawa:  

e) dowódca zmiany - całodobowo - z bronią palną podlegający Oficerowi 

Dyżurnemu 2. Regionalnej Bazy Logistycznej;  
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f) posterunek nr 1 stały, całodobowy zewnętrzny, jednoosobowy - brama 

wjazdowa z bronią palną; 

g) posterunek nr 2 ruchomy, całodobowy, zewnętrzny, jednoosobowy -

patrolowanie terenu obiektu z bronią palną;  

h) Dyżurny Biura Przepustek w dni robocze godz. 7.00-15.00.  

Po godzinach służbowych pracownik ochrony przebywa  

w pomieszczeniach wartowni wraz z dowódcą zmiany, zapewniając rotację 

na posterunkach zewnętrznych z częstotliwością określoną przez dowódcę 

zmiany. W szczególnych przypadkach osoba ta może zostać wykorzystana do 

wzmocnienia systemu ochrony lub na zmianę z dowódcą zmiany 

monitorować system alarmowy wspomagający system ochrony. 

7) Pracownicy ochrony pełniący służbę w obiekcie wyposażeni są w: broń palną, 

radiotelefon, certyfikowane kajdanki, opatrunek osobisty, ostrzegacz napadowy, 

ręczny miotacz gazu i latarkę (w warunkach słabej widoczności). 

 

8. Główne zadania pracowników ochraniających mienie w rejonie obiektu: 

13) Ochrona mienia nieruchomego i ruchomego w celu zabezpieczenia go przed 

zniszczeniem, kradzieżą bądź dewastacją; 

14) Kontrola dokumentów uprawniających do wstępu i przebywania na ochranianym 

obiekcie osób i wnoszonego, wynoszonego mienia wojskowego; 

15) Uniemożliwienie nielegalnego wejścia osób postronnych; 

16) Sprawdzanie prawidłowości zamknięć drzwi i okien chronionego obiektu, po 

opuszczeniu ich przez pracowników Zamawiającego; 

17) Zabezpieczanie i ochronę obiektu przed działaniem na jego terenie osób 

zakłócających ład i porządek publiczny; 

18) Kontrola przestrzegania przez pracowników i innych osób przebywających na 

terenie chronionego obiektu obowiązujących przepisów porządkowych, 

ochronnych, przeciwpożarowych oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości; 

19) Wystawianie przepustek dla interesantów oraz ich rozliczanie za dany dzień  

z komendantem ochrony obiektu; 

20) Prowadzenie dokumentacji biura przepustek (w zakresie określonym przez 

„Instrukcję Ochrony”); 

21) Monitorowanie systemów alarmowych, w które wyposażone są obiekty 

podlegające ochronie; 

22) Informowanie Zamawiającego o stanie technicznym systemów alarmowych, które 

będą eksploatowane przez Wykonawcę; 

23) Ochrona obiektów przed bezprawnym filmowaniem, fotografowaniem, 

szkicowaniem oraz ewentualnymi aktami sabotażu i terroryzmu; 

24) Ścisłe przestrzeganie aktualnie obowiązujących decyzji i poleceń Komendanta 

2.RBLog dotyczących zezwoleń na wjazd i postój pojazdów na teren chronionego 

obiektu. 
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9. Do obowiązków dowódcy zmiany ochrony należy przede wszystkim: 

12) Prowadzenie dokumentacji zgodnie z Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone 

formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony 

narodowej (Dz. U. Nr 60, poz. 647 z późń. zm.); 

13) Prowadzenie kontroli wartowników i posterunków oraz biura przepustek przez nich 

ochranianych (w tym kontrola trzeźwości); 

14) Informowanie Oficera Dyżurnego 2. Regionalnej Bazy Logistycznej  

o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na ochronę WT Pilawa; 

15) Obsługiwanie fax-u oraz przekazywanie sygnałów od Oficera Dyżurnego Oficera 

Dyżurnego 2. Regionalnej Bazy Logistycznej do osób funkcyjnych WT Pilawa;  

16) Przekazanie osób postronnych zatrzymanych na terenie WT Pilawa 

przedstawicielom Żandarmerii Wojskowej lub Policji; 

17) Nadzorowanie stanu dyscypliny podległych mu pracowników; 

18) Realizacja ustalonego toku pełnienia służby zgodnie z „Instrukcją Ochrony”; 

19) Kontrolowanie służby pełnionej przez podległych wartowników SUFO min. dwa 

razy na dobę w tym co najmniej raz w nocy (fakt ten należy odnotować w książce 

meldunków lub dzienniku warty); 

20) Nadzorowanie przestrzegania przez skład osobowy zmiany poleceń, zarządzeń 

przełożonych i przepisów obowiązujących instrukcji bhp, oraz zabezpieczenie 

obiektu przed penetracją; 

21) Kierowanie podległym mu systemem ochrony; 

22) Realizowanie pozostałych zadań wynikających z wyciągu z „Planu ochrony”, 

„Instrukcji ochrony” oraz tabeli posterunków. 

 

10. Inne ustalenia dotyczące działania Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji 

Ochronnej: 

6) Wykonawca nie ponosi opłat na rzecz Zamawiającego z tytułu eksploatacji 

obiektu tzn.: 

f) kosztów dostaw energii cieplnej (centralnego ogrzewania), 

g) kosztów podgrzania zimnej wody, 

h) kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody i odprowadzenia ścieków, 

i) kosztów energii elektrycznej,  

j) wywozu nieczystości stałych z pomieszczeń oraz ich utylizacji. 

7) Wykonawca wyraża zgodę na realizację usług ochronnych po ogłoszeniu 

mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny. 

8) Wykonawca wyposaży pracowników w kajdanki, które spełniają następujące 

wymagania: 

d) kajdanki muszą być wykonane ze stali nieoddziałującej toksycznie na 

organizm ludzki, bez powłok galwanicznych (nikiel, cynk), zgodnie  

z dyrektywą unijną 76/769/EEC-94/27/EEC, 
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e) kajdanki muszą posiadać system zamykania dwuzapadkowy, blokadę 

unieruchamiającą zębatkę, 

f) kajdanki muszą spełnić wymagania wytrzymałościowe na działanie 

przyłożonej statycznej siły zgodnie z normą PN-EN 10088-1 dla stali 

nierdzewnych: 

 rozrywającej o wartości 2300 N (siła przyłożona w płaszczyźnie 

klamry, druga zamocowana w uchwycie), gdzie po ustaniu działania 

siły kajdanki zachowują swoje właściwości użytkowe, 

 zginającej klamrę o wartości 500 N (klamra mocowana  

w uchwycie od strony mocowania łańcuszka łączącego klamry, siła 

przyłożona prostopadle do płaszczyzny klamry na jej końcu 

przeciwległym do miejsca jej mocowania w uchwycie) przy ustaniu 

działania siły, kajdanki zachowują swoje właściwości użytkowe. 

9) Z Wykonawcą zostanie dodatkowo podpisana Umowa użyczenia lokalów 

użytkowych, w której zostaną określone zasady odpowiedzialności za eksploatację 

obiektów.   

10) Zamawiający umożliwia wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu oraz 

zapoznanie się z innymi niezbędnymi dokumentami i danymi potrzebnymi do 

wykonania zamówienia. 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

 

.............................................. 
   /pieczęć adresowa firmy/ 

O Ś W I A D C Z E N I E  
 

 

 Uprzedzony / uprzedzeni* o odpowiedzialności karnej z art. 297, § 1 kodeksu karnego  

 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : 

……...………………… 

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

… 

do Jednostek Wojskowych Odbiorców, Ja / My*  

................................................................................ 
/imię i nazwisko/ 

reprezentując:

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

 

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

.. 
/pełna nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

jako upoważniony / upoważnieni na piśmie* / wpisany / wpisani w rejestrze*  

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

 

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

..  

 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy* oświadczam / oświadczamy*, że: 

 

poddam się / poddamy się* procedurom kontrolnym w trakcie realizacji dostaw przez Służby 

Dyżurne Odbiorcy. 

 

............................., dnia ..........................          ………………………….………  
                                                                                                                              (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 


