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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

Na usługi społeczne i inne szczególne usługi 
 

o wartości zamówienia wyższej niż 30.000 Euro i nieprzekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 Euro, 

o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych ((tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), 

 
 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: 
 
 

„Całodobowe świadczenie usług ochrony osób, mienia, obiektu i terenu  
przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie” 

 
 
 
 
 

 Znak: CPS/ZP/03/19 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ogłoszenie o zamówieniu na “Całodobowe świadczenie usług ochrony osób, mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie”. 

     Znak: CPS/ZP/03/19 

 

2 
 

 
 
I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego 

ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa 

tel. (22)380 50 50, fax (22)380 50 52 

Godziny pracy: 8
00

-16
00

 od poniedziałku do piątku. 

 

Adres strony internetowej: www.cpsdialog.gov.pl  

 

II.  Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą lub 

ustawą PZP oraz na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu. 

2. Do postepowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się. 

3. Oznaczenie postępowania:  

„Całodobowe świadczenie usług ochrony osób, mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 23  

w Warszawie”; znak: CPS/ZP/03/19 

4. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie  zarówno 

tytuł, jak i znak. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedochowania przez Wykonawcę powyższych wymogów. 

6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

7. Oferty, które zostaną złożone po terminie, nie zostaną rozpatrzone. 

 

III.   Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług ochrony osób, mienia, obiektu i terenu przy  

ul. Limanowskiego 23 w Warszawie (pełnione przez wszystkie dni tygodnia - w tym soboty, niedziele i dni świąteczne).  

2. Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze istotnych     

postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do ogłoszenia. 

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 79710000-4 - usługi ochroniarskie 

5. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych. 

6.   Podwykonawcy:  

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy.  

W przypadku korzystania z Podwykonawcy Zamawiający wymaga wskazania nazwy i siedziby Podwykonawcy oraz 

części zamówienia, jaka zostanie mu powierzona, w formularzu ofertowym. Ponadto Zamawiający wymaga złożenia 

przez Podwykonawcę wszystkich dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt VII. Zastosowanie mają zapisy 

Załącznika nr 9 – Istotne postanowienia umowy. 
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IV. Termin wykonania zamówienia 

 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie:  

Od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

V.  Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 

02-943 Warszawa Tel. 22 380 50 50 fax. 380 50 52, e-mail sekretariat@cpsdialog.gov.pl. 

2. Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz inne informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną lub 

faksem. W tym wypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 

korespondencji. 

3. Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski przekazane do Zamawiającego za pomocą drogi elektronicznej uważa się 

za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w pkt V ppkt 1 ogłoszenia 

przed upływem terminu. 

4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Pani Karolina Baka-Majewska  tel. 22 380 50 53 

Informacje udzielane są w dni powszednie (oprócz sobót) w godz. 8.00 – 16.00. 

5. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.  

6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści ogłoszenia. 

8. Pytania należy kierować na adres mailowy podany w pkt V ppkt. 1, w terminie nie późniejszym niż dzień,  

w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego po upływie 

wskazanego terminu, Zamawiający może pozostawić pytania bez rozpoznania. 

9. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, zamieszczając treść pytania oraz odpowiedzi, bez ujawnienia źródła 

zapytania na stronie internetowej, na której zostało opublikowane ogłoszenie tj. 

http://www.bip.cpsdialog.gov.pl 

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem składania ofert, zmienić treść ogłoszenia. 

Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej,  w miejscu 

zamieszczenia ogłoszenia. Zmiana ta będzie wiążąca przy składaniu ofert. 

11. Uzupełnienia i wyjaśnienia w toku badania ofert:  

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający wezwie Wykonawcę, który w terminie określonym w pkt XII  nie 

złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, albo który złożył oświadczenia i dokumenty, ale 

zawierają one błędy albo, który złożył wadliwe pełnomocnictwa, do złożenia ich w wyznaczonym terminie.  

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu. 

3) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były 

wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje 

lub dokumenty w tym zakresie oraz o potwierdzenie należytego wykonania/wykonywania danej usługi. 

VI .   Warunki udziału w postępowaniu  

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

1. Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję wydaną przez MSWiA na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 

osób i mienia (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.). 

2. Wykonawca wykonał lub wykonuje w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, tj. zrealizował 

(rozpoczął i zakończył) lub wykonuje (rozpoczął i aktualnie realizuje) co najmniej  2 (dwie) usługi o wartości 

co najmniej 150.000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) każda w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełnienia warunku doświadczenia i wiedzy Wykonawcy; Wykonawca musi też wykazać, że wyżej 
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wymienione usługi wykonał bądź wykonuje należycie, z podaniem ich wartości, rodzaju (przedmiot, zakres), 

dat i miejsc wykonania, oraz nazwy, adresu i telefonu odbiorców.  

3. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację 

zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 

500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).  

4. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykaże, iż dysponuje 

pracownikami realizującymi bezpośrednią ochronę fizyczną, przeszkolonymi z udzielenia pierwszej pomocy, 

BHP, ppoż., z których każda jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w zakresie realizacji zamówienia 

społecznego, których wykonanie polega na świadczeniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu 

Pracy, (załącznik nr 4). 

5. Wykonawca dysponuje lub będzie polegał na zasobach innego podmiotu, w trakcie realizacji zamówienia,  

grupą interwencyjną, która w przypadku zagrożenia mienia oraz bezpieczeństwa osób dotrze do 

chronionego obiektu w czasie nie dłuższym niż 10 minut od momentu otrzymania informacji. Grupa 

interwencyjna to co najmniej dwie osoby posiadające wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej wyposażone w środki przymusu bezpośredniego (załącznik nr 7).  

6. Zamawiający informuje, iż najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca , którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. 

 

 

 

VII.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia.  

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - określonych w pkt VI, 

Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty:  

a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób  

i mienia, tj. w zakresie objętym składaną ofertą stosownie do wymagań przepisów prawa,  

a w szczególności ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2142 z późn. zm.); 

b) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 (dla 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie załącznik nr 2a); 

c) wykaz co  najmniej dwóch usług o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto (słownie: sto 

pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda zrealizowanych (wykonawca je rozpoczął i zakończył), a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych usług (wykonawca je 

rozpoczął, ale nie zakończył) w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia, w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy niż trzy 

lata, to w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik 

nr 3); 

d) dokumenty potwierdzające, iż usługi wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt c) niniejszego 

ustępu, zostały wykonane bądź są wykonywane należycie (dokumentami takimi mogą być 

referencje, protokoły odbioru oraz każdy inny dokument wystawiony przez odbiorcę wykonanej 

usługi, z którego będzie wynikać, że usługa została zrealizowana należycie); 

e) aktualną kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego opłaconego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,  

w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej; 

f) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. pracowników nadzoru oraz 

pracowników ochrony z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do 

wykonania zamówienia (szczegółowe informacje dot. kwalifikacji osób zawiera załącznik nr 1 do 

ogłoszenia, tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4). W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy 

składają jeden wspólny wykaz osób wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje osób 

wymienionych w wykazie (zaświadczenia, certyfikaty itp.); 

g) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 7) o dysponowaniu grupą interwencyjną, która  

w przypadku zagrożenia mienia oraz bezpieczeństwa osób dotrze do chronionego obiektu czasie   
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nie dłuższym niż 10 minut od momentu otrzymania informacji.  

W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu Wykonawca złoży oświadczenie 

podpisane przez ten podmiot w zakresie użyczenia zasobów ludzkich na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

 

VIII. Oferta wspólna  

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wspólnie spełniając warunki, o których 

mowa w pkt VI. W tym celu Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu.  

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację 

umowy. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w ofercie podają adres do korespondencji i kontakt 

telefoniczny właściwy dla Pełnomocnika Wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia 

dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są przedłożyć 

Zamawiającemu umowę o wspólnej realizacji zamówienia (umowę spółki, konsorcjum), zawierającą co 

najmniej: 

a) zobowiązanie do realizacji przedmiotu zamówienia; 

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron; 

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację 

zamówienia. 

 

IX. Sposób przygotowania oferty  

 

1. Wymagania ogólne: 

a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 

b) oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym 

ogłoszeniu; 

c)  ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny; 

d) wymagane w ogłoszeniu dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz  

z tłumaczeniem na język polski; 

e) formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez Wykonawcę powinien 

być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy ofertę 

podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych 

załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo w formie 

oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem;  

f) wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane 

przez osobę podpisującą ofertę; 

g) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym  

z wykonaniem prezentacji; 

h) formularz oferty i oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu winny być złożone  

w formie oryginału. Pozostałe dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale 

lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

i) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, w sytuacji gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości Zamawiającego. 

 

2. Oferta powinna zawierać:  

 

a) formularz oferty zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 5  

do ogłoszenia; 

b) pełnomocnictwo - wzór stanowi załącznik nr 8 - udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo 
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do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu 

rejestrowego; 

c) oświadczenie Wykonawcy w sprawie ochrony danych osobowych Załącznik nr 6; 

d) oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu grupą interwencyjną Załącznik nr 7; 

e) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt VII niniejszego ogłoszenia.  

 

3. Opakowanie oferty składanej w formie pisemnej : 

 

a) Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, 
zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres:  

 

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Baczkowskiego 

ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa 

 

wraz z dopiskiem: 

 

OFERTA  

 „Całodobowe świadczenie usług ochrony osób, mienia, obiektu i terenu 
 przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie”; znak: CPS/ZP/03/19 

 

                                             Nie otwierać przed dniem 19 listopada 2019 godz. 9.00 

 

b) Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy.  

 

4. Tajemnica przedsiębiorstwa 

 

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane: 

a) informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie (lub w oddzielnym pliku) wewnątrz 

opakowania oferty, opisanej: „Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa”. Informację  

o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również  

w formularzu oferty; 

b) Wykonawca ma obowiązek wykazać nie później niż w terminie składania ofert, że informacje te 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

5. Zmiana lub wycofanie oferty 

 

a) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni 

to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy 

pisemnej; 

b) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam 

sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy 

opatrzyć napisem „ZMIANA”; 

c) pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam 

sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy 

opatrzyć napisem „WYCOFANE”. 

 
 

6. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy: 

 

a) jest niezgodna z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu; 

b) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie 

oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych; 
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c) została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu; 

d) zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia; 

e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

f)      jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

g) w toku badania ofert Zamawiający zweryfikuje, iż złożone przez Wykonawcę, oświadczenia, 

referencje lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty są niezgodne z rzeczywistym stanem 

rzeczy, na podstawie pkt V ppkt 11 ust.3; 

h) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt VI ogłoszenia. 

 

X . Opis sposobu obliczania ceny  

 

1. W formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia, należy podać oferowaną cenę  brutto za realizację 

całego zamówienia oraz stawkę za jedną roboczogodzinę brutto. 

2. Ceny ofertowe winny obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia w zakresie objętym ogłoszeniem oraz istotnymi postanowieniami umowy. Zamawiający nie zapewnia 

zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek 

tytułu, cen materiałów, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków, ubezpieczeń itp., których nie przewidziano 

w dokumentacji postępowania. 

3. Ceny ofertowe będą stałe w czasie objętym umową. Zapłata może nastąpić zgodnie z warunkami zawartymi  

w istotnych postanowieniach umowy. 

4. W sytuacji złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane  

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:           

     a)ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół, 

                           b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę. 

 
XI. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 

 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria: 

 
Cena oferty – 60% 

doświadczenie wykonawcy - 40% 
 

a) Cena – współczynnik ceny, obliczany wg wzoru: 
 
 

Pc= (Cmin/Co) x  60% x 100 
 

 
gdzie: 
Pc – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej  
Cmin – najniższa zaoferowana cena 
Co – cena ocenianej oferty 
100 -  współczynnik stały  
 

b) Wiedza i doświadczenie wykonawcy : ocenie w przypadku kryterium dotyczącego doświadczenia Wykonawcy 

będą podlegały usługi spełniające warunek określony w pkt.VI ppkt.2 niniejszego ogłoszenia 

 

- za wykonanie 3-5 usług Wykonawca otrzyma- 10 pkt. 

- za wykonanie 6-7 usług Wykonawca otrzyma - 25 pkt. 
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- za wykonanie 8 usług lub więcej Wykonawca otrzyma - 40 pkt. 

 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert na 

podstawie kryteriów oceny jak wyżej. 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwóch lub więcej Wykonawców zamówienie zostanie 

udzielone Wykonawcy, który zaoferował niższą cenę. 

 

XII. Miejsce i termin składania ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa, sekretariat pok. nr 3. 

2. Termin złożenia ofert upływa dnia 19 listopada 2019 r. o godzinie  8.30. Za złożenie oferty w miejscu innym niż 

wskazane powyżej Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. 

3. Oferty złożone po terminie wyznaczonym w pkt XII ppkt 2, Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy bez 

otwierania.   

 

 

XIII. Otwarcie ofert 

1. Oferty zostaną otwarte w dniu 19 listopada 2019 r.  o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego przy  

ul. Limanowskiego 23; 02-943 Warszawa. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: nazwa (firma), adres Wykonawcy, oraz informacje dotyczące ceny. 

 

XIV. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu złożenia ofert.  

 

XV. Istotne postanowienia umowy 

Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik 9 do ogłoszenia.  

 

XVI. Udzielenie zamówienia oraz informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu oraz będzie spełniała 

wszystkie wymogi określone w warunkach postępowania oraz uzyska największą liczbę punktów w ustalonych 

kryteriach. 

2.  Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty  

w postępowaniu, o wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, jak też zamieści ww. informacje na stronie internetowej. 

3. Zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

XVII. Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) Zakończenia postępowania na każdym jego etapie, bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania 

przyczyny; 

b) Zmiany zapisów warunków przetargowych oraz terminu składania ofert; 

c) Wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez prowadzenia ich ponownego badania  

i oceny, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego lub nie dostarczył w terminie wymaganych dokumentów 

wymaganych do zawarcia umowy; 

d) Unieważnienia postępowania, gdy kwota najkorzystniejszej lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę 

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia; 
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e) Unieważnienia postępowania, gdy nie złożono żadnej oferty lub gdy nie złożono żadnej oferty nie 

podlegającej odrzuceniu; 

2. Wykonawcy mają prawo wglądu do treści złożonych ofert w trakcie prowadzonego postępowania, z wyjątkiem 

dokumentów zastrzeżonych jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

 

XVIII. Załączniki 

Załącznik nr 1 -  Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu  warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 2a -Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie o spełnieniu warunków udziału  
w postępowaniu; 

Załącznik nr 3 -  Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych; 
Załącznik nr 4 -  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia;  
Załącznik nr 5 -  Formularz ofertowy;  
Załącznik nr 6 -  Oświadczenie Wykonawcy w sprawie ochrony danych osobowych; 
Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu grupą interwencyjną 
Załącznik nr 8 – Pełnomocnictwo  
Załącznik nr 9 - Istotne postanowienia umowy  
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług ochrony osób, mienia, obiektu i terenu przy  

ul. Limanowskiego 23 w Warszawie (pełnione przez wszystkie dni tygodnia - w tym soboty, niedziele i dni 

świąteczne).  

2. W ramach usług ochrony objętych niniejszym zapytaniem ofertowym wyróżnia się: 

a) Całodobowe świadczenie usługi polegającej na fizycznej ochronie osób i mienia, licząc od dnia  

1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Całkowita liczba godzin w trakcie trwania umowy wynosi:  

8760 h (osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt godzin) 

b) Świadczeniu usługi polegającej na  zamontowaniu, używaniu i włączaniu w razie konieczności systemu 

napadowego do sieci ochroniarskiej wraz z przyjazdem grupy interwencyjnej w czasie nie dłuższym niż 10 

minut od momentu zgłoszenia. 

3. Zakres usług świadczonych przez Wykonawcę: 

3.1. Wykonawca będzie wykonywał usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, działając zgodnie  

z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa w zakresie ochrony osób i mienia. 

3.2. Wykonawca będzie wykonywał usługi ochrony polegające na bezpośredniej, stałej, fizycznej ochronie osób, 

mienia, obiektu i terenu, w tym na: 

a) ochronie powierzonego mienia, w tym przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, napadem, dewastacją, 

pożarem, zagrożeniem wybuchem i przed zalaniem; 

b) przeciwdziałaniu przestępstwom oraz wykroczeniom przeciwko obiektowi i osobom przebywającym na jego 

terenie, a także przeciwdziałaniu powstawania szkód wynikających ze zdarzeń przestępczych lub wykroczeń, 

w tym kradzieży i niszczeniu chronionego mienia; 

c) dokonywaniu obchodów chronionego terenu i obiektu zarówno na zewnątrz oraz wewnątrz; 

d) bezpośredniej interwencji, w sposób zgodny z prawem, w przypadku ingerencji osób z zewnątrz zagrażającej 

zniszczeniem, kradzieżą lub innym naruszeniom chronionego mienia, łącznie z zatrzymaniem sprawcy 

ewentualnego zagrożenia i przekazaniem go wezwanym funkcjonariuszom Policji; 

e) podejmowaniu działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie 

chronionego obiektu; 

f) nadzorowaniu i niezwłocznemu powiadamianiu osób upoważnionych przez Zamawiającego w przypadku 

stwierdzenia zagrożenia dla osób przebywających na chronionym terenie lub zagrożenia chronionego mienia 

oraz o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na chronione mienie, w tym w szczególności o pożarze, 

zalaniu, wycieku, itp. lub o zagrożeniach ich powstania; 

g) niezwłocznemu powiadamianiu o zagrożeniach właściwych publicznych służb ochrony (policja, straż pożarna, 

pogotowie medyczne, pogotowie gazowe i inne służby oraz osób upoważnionych przez Zamawiającego; 

h) w razie konieczności udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej; 

i) prawidłowemu reagowaniu na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z istniejącymi w obiekcie 

instalacjami; 

j) przeciwdziałaniu przebywania na chronionym terenie osób nieupoważnionych; 

k) nadzorowania i śledzenia monitoringu zainstalowanego w obiekcie i na terenie posesji. 

3.3. Pracownicy ochrony zobowiązani będą do prowadzenia „Książki przebiegu służby”, w której będą  sporządzane 

pisemne meldunki przed zakończeniem dyżuru, a następnie po przybyciu zmiennika podpisywane przez obu 

pracowników zdania i przyjęcia dyżuru, a także odnotowywane zauważone zdarzenia. Książka ta będzie 

znajdować się w posiadaniu pracowników ochrony i będzie udostępniona na każde wezwanie Zamawiającemu 

do wglądu. 

3.4. Do „Książki przebiegu służby” mogą dokonywać wpisów upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz 

funkcjonariusze publicznych służb porządkowych (policja, straż pożarna, itp.). 

3.5. Do pełnienia ochrony Wykonawca skieruje odpowiednio – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa - wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników, stosownie umundurowanych w  jednolite czarne lub 

granatowe spodnie garniturowe, dopasowaną do nich marynarkę, białą lub niebieską koszulę. W porze letniej 

dopuszczalna jest biała lub niebieska koszula z krótkim rękawem. Wszyscy pracownicy zobowiązani są posiadać 



 
Ogłoszenie o zamówieniu na “Całodobowe świadczenie usług ochrony osób, mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie”. 

     Znak: CPS/ZP/03/19 

 

11 
 

identyfikator umieszczony w widocznym miejscu (identyfikator musi posiadać nazwę lub logo firmy, zdjęcie, imię 

i nazwisko pracownika ochrony lub jego numer). 

3.6. Pracownik ochrony winien być wyposażony w środki ochrony osobistej i w niezbędne środki łączności, a także 

być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy, przepisów BHP, ppoż, podstawowej obsługi systemów 

zabezpieczeń technicznych budynku, korzystania z łączności bezprzewodowej. 

3.7.  Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji przed przystąpieniem do realizacji umowy wykaz 

pracowników ochrony przewidzianych do realizacji umowy. 

3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyrażenia zgody na dopuszczenie do świadczenia usługi wskazanych 

przez Wykonawcę pracowników ochrony bez podania przyczyn. 

3.9. Zmiana pracowników ochrony wymaga powiadomienia Zamawiającego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 

W przypadku konieczności nagłej zmiany pracownika ochrony Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego 

telefonicznie oraz dokona odpowiedniej adnotacji o powyższym w „Książce przebiegu służby” i skieruje do 

ochrony obiektu osoby o kwalifikacjach spełniających wymagania określone w pkt 3.6 wskazując ich personalnie. 

3.10.Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania zmian personalnych na wniosek Zamawiającego po uprzedniej 

konsultacji z Zamawiającym. 

3.11.W przypadku nieprzybycia na służbę pracownika ochrony lub przybycia w stanie uniemożliwiającym wykonywanie 

obowiązków Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu dwóch godzin, licząc od 

powiadomienia przez Zamawiającego, zapewnić do ochrony obiektu innego pracownika ochrony o kwalifikacjach 

spełniających wymagania określone w pkt 3.6. 

3.12.Pracownicy ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego – 

wskazany w umowie może wydawać pracownikom ochrony dyspozycje w formie pisemnej, ustnej lub 

telefonicznej z pominięciem osób reprezentujących Wykonawcę. Dyspozycje te będą wykonywane tylko  

w przypadku, jeżeli mieszczą się w przedmiocie niniejszego zamówienia i nie kolidują z przepisami prawa oraz nie 

wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa ochranianego obiektu. Pracownik ochrony przed podjęciem czynności 

na podstawie dyspozycji ma prawo uzgodnić planowane czynności bezpośrednio z przełożonym (od strony 

Wykonawcy). 

3.13.W stosunku do pracowników ochrony naruszających dyscyplinę służby, wnioski służbowe i kary dyscyplinarne 

będzie stosował Wykonawca. 

3.14.Pracownicy ochrony zobowiązani będą do bezwzględnego zachowania w tajemnicy informacji dotyczącej 

ochranianego obiektu, systemów, zabezpieczenia fizycznego i technicznego oraz wszelkich innych wiadomości, 

których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na bezpieczeństwo chronionego obiektu, a także danych personalnych 

osób oraz innych informacji, których ujawnienie może narazić kogokolwiek na szkodę lub naruszyć jego dobra 

osobiste. Obowiązek zachowania tajemnicy pozostaje także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy. 

3.15. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zdarzeniach mogących mieć znaczenie dla należytego 

wykonania usług ochrony. W trakcie realizacji usług ochrony Wykonawca zobowiązany jest gromadzić informacje 

o zaistniałych zdarzeniach – zagrożeniach dla życia, zdrowia lub mienia. Na żądanie Zamawiającego gromadzone 

dane Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

3.16. Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania na terenie chronionym minimum 10 punktów kontrolnych  

w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach.  

3.17. Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania oraz używania w razie konieczności systemu napadowego 

podłączonego bezpośrednio do sieci ochroniarskiej wraz z przyjazdem grupy interwencyjnej w czasie nie dłuższym 

niż 10 minut od momentu zgłoszenia. 

3.18. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wydruku raportu z przeprowadzonych obchodów   

w danym miesiącu. Raport Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu, raz w miesiącu.  

4. Ponadto do zakresu zadań pracowników ochrony należy wykonywanie czynności portiersko-recepcyjnych: 

4.1. obsługa interesantów — udzielanie informacji, kierowanie ruchem osobowo- towarowym obiektu, itp.;  

4.2. zapewnienie kontroli nad infrastrukturą chronionego obiektu oraz zapobieganie próbom kradzieży, dewastacji  

i uszkodzenia mienia wewnątrz i na zewnętrz chronionego obiektu, w tym:  

1) pracownik ochrony odpowiedzialny jest za nadzorowanie ruchu osób wchodzących i wychodzących  

z budynku, 

2) pracownik ochrony odpowiedzialny jest za wydawanie kluczy do pomieszczeń upoważnionym pracownikom, 

a także do przechowywania kluczy po ich zdaniu. W razie zaistnienia nagłych zdarzeń typu pożar, powódź, 

włamanie, kradzież, napad itp. Wykonawca powiadamia o tym niezwłocznie, wszelkimi dostępnymi 

środkami:  
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a) osoby wskazane przez Zamawiającego - wykaz tych osób, numery telefonów dostarczy Zamawiający; na 

Zamawiającym ciąży też obowiązek aktualizacji wykazu oraz zapewnienia pracownikom ochrony 

swobodnego dostępu do telefonu w celach służbowych; 

b) odpowiednie służby: 

• pogotowie ratunkowe, 

• pogotowie gazowe, 

• straż pożarną, 

• pogotowie sieci elektrycznej, 

• pogotowie wodociągowe, 

3) pracownik ochrony odpowiedzialny jest za patrolowanie, nie rzadziej niż co 2h obiektu  

i bezpośredniego jego otoczenia (posesji), sprawdzanie prawidłowości zamknięć pomieszczeń, zabezpieczeń 

obiektu, itp.;  

4) pracownik ochrony odpowiedzialny jest za zamykanie okien w pokojach gościnnych w godzinach 

wieczornych zgodnie z wykazem przekazanym przez pracowników recepcji Zamawiającego;  

5) po zakończeniu szkoleń i konferencji odbywających się u Zamawiającego pracownik ochrony odpowiedzialny 

jest za sprawdzenie, czy drzwi i okna w salach konferencyjnych są zamknięte, klimatyzacja, światło oraz 

sprzęt techniczny wyłączone;  

6) pracownik ochrony odpowiedzialny jest za sprawdzenie, czy okna w pomieszczeniach biurowych po 

opuszczeniu ich przez pracowników są zamknięte;  

7) pracownik ochrony odpowiedzialny jest za monitorowanie i wpuszczanie gości do części biurowej;  

8) pracownik ochrony podczas dyżuru zobowiązany jest do wyciszenia dzwonków w posiadanych przez niego 

prywatnych telefonach komórkowych, prywatne rozmowy telefoniczne nie mogą być prowadzone w holu 

głównym oraz w miejscu, gdzie przebywają goście korzystający z usług Zamawiającego. 

 
5. W przypadku nieobecności pracownika recepcji pracownik ochrony upoważniony i zobowiązany jest do 

zakwaterowania gościa, który ma zaplanowany nocleg u Zamawiającego: 

a) zakwaterowanie gości następuje wyłącznie poprzez wcześniejsze zgłoszenie przez pracownika recepcji, lub 

innego upoważnionego pracownika Zmawiającego informacji o planowanym noclegu;  

b) pracownik ochrony nie przyjmuje należności za nocleg od gości korzystających z noclegu, przekazuje 

pracownikowi recepcji lub innemu upoważnionemu pracownikowi Zmawiającego przed zdaniem dyżuru, 

informacje, ilu gości zakwaterował i podaje numer pokoju gościnnego;   

c) pracownik ochrony przy kwaterowaniu gości wydaje kartę meldunkową, klucz do pokoju oraz informuje 

gościa o godzinach wydawania śniadań; 

d) pracownik ochrony przy kwaterowaniu gości odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby gość wypełnił kartę 

meldunkową, uzupełnia numer pokoju, w którym zakwaterował gościa oraz spisuje numery rejestracyjne 

samochodu w przypadku, gdy gość korzysta z miejsca parkingowego na terenie zamkniętym; 

e) pracownik ochrony przekazuje informacje, na którym miejscu parkingowym może zaparkować gość 

korzystający z noclegu; 

f) pracownik ochrony podczas nieobecności pracownika recepcji lub innego upoważnionego pracownika 

Zmawiającego zobowiązany jest do odbierania telefonu recepcyjnego, przekierowywaniu połączeń. 

6. Wymagania wobec pracowników ochrony: 

Pracownik ochrony ma spełniać następujące warunki: 

6.1. ma posiadać pełną zdolności do czynności prawnych; 

6.2. ma nie być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,  

6.3. posiadać przeszkolenia w zakresie: 

a) korzystania z łączności bezprzewodowej; 

b) znajomości przepisów BHP, ppoż.; 

c) podstawowej obsługi systemów zabezpieczeń technicznych budynku (instalacji sygnalizacji pożaru, 

włamania, monitoringu itp.); 

d) udzielenia pierwszej pomocy; 

6.4. posiadać pełną zdolność fizyczną i umysłową; 

6.5. posiadać brak uzależnień (alkohol oraz środki odurzające lub psychoaktywne); 

6.6. być komunikatywny, zdyscyplinowany, posiadać kulturę osobistą i schludny wygląd. 
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Dyżur każdego pracownika ochrony w obiekcie przewidzianym do ochrony nie może być dłuższy niż stanowią 
obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy. 
 
7. Usługi dodatkowe:  

7.1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dwóch bezpłatnych przyjazdów w ciągu miesiąca patrolów 

interwencyjnych wezwanych bez uzasadnienia; 

7.2. Wykonawca gwarantuje jeden raz w ciągu miesiąca zwiększenie ilości pracowników ochrony (minimum jednego) 

na danym dyżurze w celu zabezpieczenia spotkań odbywających się na terenie chronionym. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ogłoszenie o zamówieniu na “Całodobowe świadczenie usług ochrony osób, mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie”. 

     Znak: CPS/ZP/03/19 

 

14 
 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia 
 
…………………………………….…………… 
(pieczątka adresowa Wykonawcy/Wykonawców  
wchodzących w skład Konsorcjum) 

...................................., dnia .......................r. 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 
 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na: „Całodobowe świadczenie usług ochrony 

osób, mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie” Znak: CPS/ZP/03/19; oświadczam że : 

 
…………….................................................................................................................................…………………. 
 
.....................…........................................................................................................................................... 
(pełna nazwa Wykonawcy) 
 
spełniam warunki dotyczące udziału w niniejszym postępowaniu - określone przez Zamawiającego w pkt VI 
niniejszego ogłoszenia. 
 
 
 
 

............................................................. 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2a do ogłoszenia 
 
 
…………………………………….…………… 
(nazwy i adresy Wykonawców  
wchodzących w skład Konsorcjum) 

...................................., dnia .......................r. 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE KONSORCJUM 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 
 
 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na „Całodobowe świadczenie usług ochrony osób, 

mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie” Znak: CPS/ZP/03/19; oświadczam,  

że Konsorcjum w składzie wskazanym w ofercie spełnia warunki dotyczące udziału w niniejszym postępowaniu - określone 

przez Zamawiającego w pkt VI ogłoszenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................. 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

 do reprezentacji Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

UWAGA: oświadczenie podpisuje pełnomocnik Wykonawców, o którym mowa w pkt VIII ppkt 1 ogłoszenia. 
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia 

 
 
…………………………………….…………… 
(nazwy i adresy Wykonawców/Wykonawców  
wchodzących w skład Konsorcjum) 

...................................., dnia .......................r. 
 

 
 

Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych 
 
Ja/my, niżej podpisany/i  
..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Oświadczamy, że reprezentowana firma zrealizowała/realizuje w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres działalności jest 
krótszy -w tym okresie następujące usługi: 
 
  

Lp. 
 

Opis przedmiotu usługi 
 

Wartość zamówienia, 
za którą Wykonawca 
składający ofertę był 
odpowiedzialny 
 (w pln) brutto 

Terminy wykonywania 
usług  (od – do)  

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

 
1 

    

 
2 

    

 
 

    

   
 
    
 
 
  

............................................................. 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

 do reprezentacji Wykonawcy) 
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…………………………………….……………             Załącznik nr 4 do ogłoszenia 
(nazwy i adresy Wykonawców/Wykonawców  
wchodzących w skład Konsorcjum) 

 

 

 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 

 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

Oświadczam/y, iż w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyły następujące osoby będące pracownikami  
w rozumieniu przepisów kodeksu pracy:  

 

L.p. 
Imię  

i nazwisko 

Informacje potwierdzające spełnianie warunku określonego  
w pkt. VI  ppkt. 4 ogłoszenia, zgodnie z pkt 6 załącznika nr 1 do ogłoszenia 

Opis posiadanych przez 
pracownika kwalifikacji,  

proponowane stanowisko 
(pracownik nadzoru, 
pracownik zmiany) 

Okres wykonywania usługi 
ochrony 

(od dzień-miesiąc-rok  
do dzień-miesiąc-rok) 

Podstawa dysponowania  
Osobami (umowa o pracę, 

ewentualnie inna) 

     

 

 

    

............................................................. 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

 do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do ogłoszenia 

................................................................. 
(pieczątka adresowa Wykonawcy/Wykonawców  

wchodzących w skład Konsorcjum) 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

   
 
Ja, (my), niżej podpisany(ni)…………………………………………………......................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz………………………………………………………..........……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………..........………………………………………………………………….. 
z siedzibą  w …………………………………. ul. ……………………………………........…………………………………………………………. 
nr faksu: ……………………………………………nr tel: ……………………………………………………………………………………………… 
 
odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie  zamówienia publicznego  na „Całodobowe świadczenie usług ochrony osób, 
mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie” Znak: CPS/ZP/03/19; zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ogłoszeniu dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę. 
 
Oferujemy wykonanie zamówienia w całości przedmiotu zamówienia za cenę ofertową:  
 
1) w miesiącach styczeń –grudzień 2020 r. …………………...……...brutto 

(słownie: …………………….……………………………………..…….. złotych) brutto 
 

2) Stawkę za jedną roboczogodzinę brutto*…….……x 8760 h =……………../ 12 miesięcy = ……………………. 
zryczałtowana wartość miesięczna brutto. 

 
1. Oświadczamy, iż powyższe ceny zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
2. Oświadczamy, iż  powyższe ceny obejmują pełen zakres zamówienia określony w Załączniku nr 1 do ogłoszenia, 

jak również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz podatek VAT. 
3.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem (w tym z Istotnymi Postanowieniami Umowy) i nie wnosimy do 

niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
5.  W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 
6. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …….. stronach. 
7. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............. stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być 
ogólnie udostępnione. 

8. Oświadczamy, że powierzymy / nie powierzymy* wykonanie zamówienia podwykonawcy/-om w częściach: 
 

1) ……………………………………………….., …………................................. 
(wskazać część) (nazwa i siedziba Podwykonawcy) 
 
2) ……………………………………………….., ………………………………………….. 
(wskazać część) (nazwa i siedziba Podwykonawcy) 
 
10. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 
 
1) ……………………………………. 
 
2) ……………………………………. 
 
3) ……………………………………. 
 
4) ……………………………………. 
 
11. Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać ewentualną korespondencję: 
 
........................................................................................................................................................ 
 
tel. ................................................................................. email: ...................................................... 
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12. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym 
....................................................................................................................................................... 
 
............................................................ 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
 
 
 
.........................................................                                                                    ............................................................... 
(data podpisania oferty)                                                                                               (Pieczęć i podpisy osób upoważnionych  
                                                                                                                                 do reprezentowania Oferenta w obrocie prawnym) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ogłoszenie o zamówieniu na “Całodobowe świadczenie usług ochrony osób, mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie”. 

     Znak: CPS/ZP/03/19 

 

20 
 

Załącznik nr 6 do ogłoszenia 
…………………………………….…………… 
(nazwy i adresy Wykonawców/Wykonawców  
wchodzących w skład Konsorcjum) 

...................................., dnia .......................r. 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na: „Całodobowe świadczenie usług ochrony 

osób, mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie” Znak: CPS/ZP/03/19 oświadczamy, że 

wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy, pozyskujemy lub pozyskamy w celu ubiegania 

się i wykonania niniejszego zamówienia. 

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

                                                                                                         (Pieczęć i podpisy osób upoważnionych  
                                                                                                                                    do reprezentowania Oferenta w obrocie prawnym) 
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Załącznik nr 7 do ogłoszenia 
…………………………………….…………… 
(nazwy i adresy Wykonawców/Wykonawców  
wchodzących w skład Konsorcjum) 

...................................., dnia .......................r. 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na: „Całodobowe świadczenie usług ochrony 

osób, mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie” Znak: CPS/ZP/03/19 oświadczamy, że 

dysponujemy/będziemy dysponować* grupą interwencyjną, która w przypadku zagrożenia mienia oraz 

bezpieczeństwa osób dotrze do chronionego obiektu w czasie nie dłuższym niż 10 minut od momentu otrzymania 

informacji. 

 
 
 
 
 

............................................................... 
(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych  

                                                                                                                                    do reprezentowania Oferenta w obrocie prawnym) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu Wykonawca złoży dodatkowe oświadczenie podpisane 
przez ten podmiot w zakresie użyczenia zasobów ludzkich na czas realizacji przedmiotu zamówienia. 
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Załącznik nr 8 do ogłoszenia 
…………………………………….…………… 
(pieczątka/i Wykonawców/Wykonawców  
wchodzących w skład Konsorcjum) 

...................................., dnia .......................r. 
 

 

Pełnomocnictwo 

 
My niżej podpisani, zwani łącznie Wykonawcą: 

 

1. ………………………..………………….……. z siedzibą w ………………, przy ul. ……………..,  

            /wpisać nazwę firmy nr 1/  

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań: 

1. ………………………………………….. 

2. …………………………………………. 

 

2. ……………….……………………….…………. z siedzibą w ………………, przy ul. ……………..,  

               /wpisać nazwę firmy nr 2/  

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań: 

1. ………………………………………….. 

2. ………………………….………………. 

 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego i wyrażający zgodę na poniesienie wspólnej solidarnej 
odpowiedzialności w niżej wymienionym postępowaniu, zwanych dalej „Wykonawcami”, ustanawiamy: 

 

1. ………………………………………….. 
/imię i nazwisko/  

legitymującego się dowodem osobistym (seria i nr) ………………., zamieszkałego 

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

pełnomocnikiem i udzielamy mu pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców, jak również każdego  

z nich z osobna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Centrum Partnerstwa 

Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego w Warszawie  na podstawie ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne  

i inne szczególne usługi na: „Całodobowe świadczenia usług ochrony osób, mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 

23 w Warszawie” Znak: CPS/ZP/03/19. 

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie do: 

1. podpisania i złożenia w imieniu Wykonawcy oferty wraz z załącznikami; 

2. składania w imieniu Wykonawcy wszelkich oświadczeń woli i wiedzy oraz dokonywania czynności 

przewidzianych przepisami prawa, takich jak poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, 

zadawania pytań, składania wyjaśnień, itp.; 

3. zawarcia umowy w wyniku udzielenia zamówienia.  

   …………………………………               

         ( pieczątka i podpis                                           

    osoby / osób uprawnionych firma nr 1) 

 

   …………………………………               

          ( pieczątka i podpis                                           

    osoby / osób uprawnionych firma nr 2) 

………………………………………………………… 
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                  Załącznik nr 9 do ogłoszenia 

 

Istotne Postanowienia Umowy 

zawarta dnia              roku w Warszawie pomiędzy: 

 

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Limanowskiego 23, powołanym Zarządzeniem nr 43 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 
roku w sprawie nadania statutu Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego zmienionym 
Zarządzeniem Nr 27 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2019 roku zmieniającego Zarządzenie 
w sprawie nadania Statutu CPS „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego; reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a, 

 

…………………………………………………..z siedzibą w …………………………… przy ul.  …………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….reprezentowanym 
przez: 

 

 

……………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 

 

 

W związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest całodobowe świadczenie usług ochrony osób, mienia, obiektu i terenu przy  

ul. Limanowskiego 23 w Warszawie, a także zamontowaniu, używaniu i włączaniu w razie konieczności systemu 

napadowego do sieci ochroniarskiej wraz z przyjazdem grupy interwencyjnej w czasie nie dłuższym niż 10 minut  

od momentu zgłoszenia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie oraz w załączniku nr 1 do umowy 

- opis przedmiotu zamówienia. 

 

2. Usługi ochrony osób, mienia, obiektu i terenu w rozumieniu umowy obejmują w szczególności: 

 

a) ochronie powierzonego mienia, w tym przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, napadem, dewastacją, 

pożarem, zagrożeniem wybuchem i przed zalaniem; 

b) przeciwdziałaniu przestępstwom oraz wykroczeniom przeciwko obiektowi i osobom przebywającym na jego 

terenie, a także przeciwdziałaniu powstawania szkód wynikających ze zdarzeń przestępczych lub wykroczeń, 

w tym kradzieży i niszczeniu chronionego mienia; 

c) dokonywaniu obchodów chronionego terenu i obiektu zarówno na zewnątrz oraz wewnątrz; 

d) bezpośredniej interwencji, w sposób zgodny z prawem, w przypadku ingerencji osób z zewnątrz zagrażającej 

zniszczeniem, kradzieżą lub innym naruszeniom chronionego mienia, łącznie z zatrzymaniem sprawcy 

ewentualnego zagrożenia i przekazaniem go wezwanym funkcjonariuszom Policji; 

e) podejmowaniu działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie 

chronionego obiektu; 

f) nadzorowaniu i niezwłocznemu powiadamianiu osób upoważnionych przez Zamawiającego w przypadku 

stwierdzenia zagrożenia dla osób przebywających na chronionym terenie lub zagrożenia chronionego mienia 

oraz o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na chronione mienie, w tym w szczególności o pożarze, 

zalaniu, wycieku, itp. lub o zagrożeniach ich powstania; 

g) niezwłocznemu powiadamianiu o zagrożeniach właściwych publicznych służb ochrony (policja, straż pożarna, 

pogotowie medyczne, pogotowie gazowe i inne służby oraz osób upoważnionych przez Zamawiającego; 
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h) w razie konieczności udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej; 

i) prawidłowemu reagowaniu na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z istniejącymi w obiekcie 

instalacjami; 

j) przeciwdziałaniu przebywania na chronionym terenie osób nieupoważnionych; 

k) nadzorowania i śledzenia monitoringu zainstalowanego w obiekcie i na terenie posesji. 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dwóch bezpłatnych przyjazdów w ciągu miesiąca patrolów 

interwencyjnych wezwanych bez uzasadnienia. 

4. Wykonawca gwarantuje jeden raz w ciągu miesiąca zwiększenie ilości pracowników ochrony (minimum jednego) 

na danym dyżurze w celu zabezpieczenia spotkań odbywających się na terenie chronionym. 

5. Wykonawca dołoży najwyższej staranności przy realizowaniu  niniejszej umowy uwzględniając standardy  

i przepisy prawa.  

6. Wykonawca oświadcza, że posiada siły, środki i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszej umowy, a w 

szczególności należycie wykonał umowy na rzecz innych podmiotów, nie dochodzono przeciwko Wykonawcy 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ani też nie rozwiązano z nim umowy z tych 

powodów. 

 

§ 2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 

 

1. Termin realizacji umowy wynosi zgodnie z wybraną ofertą od dnia 1 stycznia 2020 r.  

do 31 grudnia 2020 r. 

2. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest:  

Dorota Boratyńska, tel. 22 380 50 62;  

3. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest: 

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

 

 

§ 3. ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA STRON 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do prowadzenia działalności objętej umową i ponosi 

ryzyko wynikające z tego tytułu.  

2.  Wykonawca gwarantuje, że usługi będą świadczone na najwyższym poziomie, zgodnie z wymaganiami określonymi 

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, oraz z formularzem oferty 

Wykonawcy, który stanowi załącznik nr 2 do umowy oraz że pracownicy wykonujący  usługę ochrony   będą  

ubrani w jednakowe ubrania; ubiór ten spełniać będzie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – 

załącznik nr 1 do umowy. 

3. Zamawiający ma prawo kontroli stanu realizacji zamówienia na każdym etapie i w odniesieniu do usługi będącej 

przedmiotem niniejszej umowy. 

 

 

§ 4. SPOSÓB REALIZACJI UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług ochrony osób, mienia, obiektu i terenu, zgodnie  

z załącznikami  nr 1 i 2 do umowy. 

2. Przedstawiciele Zamawiającego są uprawnieni do bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem postanowień umowy,  

a w szczególności kontroli prawidłowości, terminowości i jakości świadczonych usług. 

3. Jeśli którakolwiek z osób wymienionych w wykazie osób – stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, nie będzie 

mogła z przyczyn obiektywnych uczestniczyć w realizacji zlecenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu,  

w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze przed jego realizacją, nową/e osobę/y o umiejętnościach  

i doświadczeniu zgodnych z warunkami udziału zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu. Zmiana osoby nie wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy, jednak dla jej skuteczności wymagane jest poinformowanie Zamawiającego  
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o konieczności dokonania zmiany niezwłocznie po powzięciu przez Wykonawcę wiadomości o uzasadnionej 

przyczynie oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany osób z zatwierdzonej listy Wykonawcy  

w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania przez nie usług lub niewłaściwego zachowania.  

W takich sytuacjach Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku Zamawiającego, 

zaproponuje inną osobę o umiejętnościach i doświadczeniu zgodnych z warunkami udziału zawartymi  

w ogłoszeniu o zamówieniu. 

5. W przypadku nieprzybycia na służbę pracownika ochrony lub przybycia w stanie uniemożliwiającym wykonywanie 

obowiązków Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu dwóch godzin, licząc od 

powiadomienia przez Zamawiającego, zapewnić do ochrony obiektu innego pracownika ochrony. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zagwarantować przez cały okres trwania umowy stabilność składu osobowego, 

wymaganego przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Zamawiający 

zastrzega prawo zgłaszania wniosków oraz opiniowania zasadności dokonywania zmian w Wykazie Osób. 

7. W przypadku powierzenia za zgodą Zamawiającego wykonania umowy osobom trzecim (Podwykonawcy)  

Wykonawca odpowiada za ich działania i zaniechania tych osób jak za własne.  

8. Za wszelkie szkody w stosunku do osób trzecich powstałe z tytułu niewykonywania lub nienależytego 

wykonywania umowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż przy świadczeniu usług objętych 

zamówieniem, a także odpowiada materialnie za wszelkie szkody spowodowane przez pracowników Wykonawcy. 

 

§ 5. WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI 

 

1. Wartość umowy wynosi …………………………………………………………………………………….. zł brutto. 

   (słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………….. brutto.) 

    płatna miesięcznie w okresie od  01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje koszty wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania  

i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione  

w umowie. 

3. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie ani roszczenie o zwrot kosztów 

poniesionych w związku z wykonaniem umowy. 

4. Płatności za wykonanie przedmiotu umowy będą realizowane za faktycznie zrealizowane usługi, po cenach 

określonych w formularzu ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, na podstawie 

poprawnej pod względem rachunkowym i formalnym faktury. Ceny określone w załączniku nr 2 - nie mogą ulec 

zmianie przez cały okres trwania umowy. 

5. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi Wykonawcy na podstawie poprawnie 

wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr  ……………..……………………………………….………… 

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

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

w terminie maksymalnie 21 dni od daty otrzymania faktury ujawniony we właściwym rejestrze rachunków 

bankowych. 

6. Faktury będą wystawiane na koniec miesiąca po wykonaniu usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

i na podstawie raportu z przeprowadzonych obchodów w danym miesiącu przedstawionego przez Wykonawcę 

Zamawiającemu. 

7. Fakturę za grudzień 2020 r. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do dnia 29 grudnia 2020 r.  

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Cena brutto podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty wykonania i dostarczenia przedmiotu umowy. Cena 

brutto zawiera również wszystkie koszty prac, materiałów, sprzętu, opracowań, uzgodnień, dojazdów oraz inne 

koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
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§  6. UBEZPIECZENIE 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w tym od następstw 

nieszczęśliwych wypadków na sumę gwarancyjną nie niższą niż  500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych) przez 

cały okres trwania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do okazywania oryginału polisy na każde żądanie Zamawiającego pod rygorem 

rozwiązania przez Zamawiającego umowy z winy Wykonawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz pod 

rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 6 umowy. 

 

§ 7. KARY UMOWNE 

 

1. W przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę usługi ochrony osób, mienia, obiektu  

i terenu przy ul. Limanowskiego 23, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy, do której był on zobowiązany na 

Wykonawcę zostanie nałożona kara umowna w wysokości 10 % wartości brutto jednostkowej faktury za dany 

miesiąc, jednak nie niższa niż 500 (słownie: pięćset) złotych. 

2. Przez nienależyte wykonanie usługi ochrony osób, mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 23, o której 

mowa w § 1 ust. 2 umowy, Strony rozumieją zaistnienie sytuacji związanych z niedochowaniem przez Wykonawcę 

należytej staranności, powodującej wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy w sposób 

nieodpowiadający warunkom w nim określonym, oraz zasad współpracy z Zamawiającym. 

3. Przez niewykonanie usługi ochrony osób, mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 23, o której mowa w § 1 

ust. 2 umowy, Strony rozumieją zaistnienie po stronie Wykonawcy okoliczności powodujących, że świadczenie na 

rzecz Zamawiającego nie zostało spełnione w całości lub w części, w szczególności polegających na odmowie 

wykonania go bez uzasadnionych obiektywnie przyczyn lub nieprzystąpieniu przez Wykonawcę do jego realizacji 

w trybie określonym w umowie. 

4. W innych niż wymienione w ustępach poprzedzających przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy, na Wykonawcę zostanie nałożona kara umowna w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

5. Za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązków, dotyczących stosowania klauzul społecznych, o których 

mowa w pkt VI 4 Ogłoszenia  – zostanie nałożona kara umowna w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiedzialność będzie ponosił Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego 

stronie. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

8. W przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie ustępów poprzedzających przekroczą wartość 15% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od 

umowy. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie w terminie do 30 (słownie: 

trzydziestu) dni od daty ustalenia okoliczności, o której mowa w zdaniu pierwszym. 

9. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, w przypadku gdy szkoda rzeczywista przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

10. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zobowiązań wynikających  

z umowy. 

 

§  8. ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

1. W razie stwierdzenia, że Wykonawca wykonuje usługi ochrony osób, mienia, obiektu i terenu niezgodnie  

z umową,  w szczególności wykonuje je w sposób nieterminowy lub notorycznie zaniedbuje obowiązki stanowiące 

przedmiot umowy - przez notoryczność należy rozumieć stwierdzone przez Zamawiającego trzykrotne uchybienia 

w ciągu 90 (słownie: dziewięćdziesięciu dni), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 (słownie: 

trzydziestu dni) od daty ustalenia powyższej okoliczności i po wezwaniu do usunięcia stanu niezgodności  

z umową.  
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2. Powyższe postanowienie nie ogranicza Stron w możliwości rozwiązania umowy (odstąpienia/wypowiedzenia) na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przed upływem terminu, na jaki została zawarta, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Rozwiązanie i odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

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

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

  Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Baczkowskiego 

  ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa 

  tel. (22) 380 50 50, fax (22) 380 50 52 

2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Dorota Boratyńska , e-mail iod@cpsdialog.gov.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ 

„Całodobowe świadczenie usług ochrony osób, mienia, obiektu i terenu przy  

ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.” ( Znak: CPS/ZP/03/19, prowadzonym w trybie art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp, 

a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana  - także na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie publiczne; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres archiwizacji dokumentów wynikający  

z przepisów wewnętrznych administratora danych; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta 

została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  

z ustawy Pzp; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (a w przypadku Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający zawrze umowę  - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

 

                                                                 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 
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§ 10. ZMIANY UMOWY 

 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany będą wynikiem modyfikacji organizacji funkcjonowania Zamawiającego. 

3. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dopuszcza się możliwość zmiany tych 

postanowień umowy, na które zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa ma wpływ. 

4. Zmiany treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędne dla sprawnej realizacji przedmiotu umowy,  

w szczególności dotyczące zmiany osób upoważnionych do kontaktów, osób odpowiedzialnych za potwierdzenie 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu 

umowy, wraz z numerami telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej, adresów korespondencyjnych, nie 

wymaga dla swej skuteczności podpisania aneksu do umowy; dla skuteczności takich zmian wystarczające jest 

pisemne, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, powiadomienie drugiej Strony z zachowaniem 

odpowiednich terminów. 

5. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami postanowienia 

niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić. 

6. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, 

a w przypadku braku porozumienia w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla 

siedziby Zamawiającego.   

7. Do spraw nieuregulowanych w  umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy i jeden dla 

Zamawiającego. 

9. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część umowy: 

 

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2 – Formularz oferty Wykonawcy  

Załącznik nr 3 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 

Załącznik nr 4 – Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy  

Załącznik nr 4 – Oświadczenie RODO  

Złącznik nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia będące pracownikami Wykonawcy  
w rozumieniu  przepisów kodeksu pracy 

Załącznik nr 6 – Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych 

Załącznik nr 7 -  Protokół przekazania obiektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Zamawiający                                                                                                       Wykonawca   

 

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

(data, podpis i pieczątka)                                                                            (data, podpis i pieczą 
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Załącznik nr  6  
do Istotnych Postanowień umowy 

 
 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

zawarta dnia                               roku w Warszawie pomiędzy: 

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie przy  ul. Limanowskiego 

23, powołanym Zarządzeniem nr 43 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie nadania 

statutu Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego, zmienionego zarządzeniem Nr 27 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2019 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Statutu 

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego reprezentowanym przez: 

 .....................................................................................................................zwanym dalej Administratorem 

 ............................................................................................  NIP ............................................................  

zwaną/ym dalej Podmiotem przetwarzającym, w imieniu którego występuje: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

§ 1  

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

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

o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem") dane osobowe do 

przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których 

dane dotyczą. 

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

§ 2  

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane, których administratorem jest 

Dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego. 

2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający, wyłącznie  

w celu wykonania umowy zasadniczej tj. umowy  „Całodobowego świadczenia usług ochrony osób, mienia, obiektu  

i terenu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie” na potrzeby Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”  

im. A. Bączkowskiego. 

§3 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych,  

o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych. 

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

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu 

realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 
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5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca Administratorowi 

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

członkowskiego nakazuje przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się  

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza 

je administratorowi w ciągu 24 h. 

§4 

Prawo kontroli 

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

przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 

postanowienia umowy. 

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 

trzy dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 

wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż siedem dni. 

 

§5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

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

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora 

danych. 

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

Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania 

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

udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie. 

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze 

spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

§ 6  

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie  

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

nieupoważnionym. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot 

przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu 

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

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

przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych 

powierzonych przez Administratora danych. 

 

§ 7  

Czas obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania umowy zasadniczej. 

2. Niniejsza umowa wygasa po zrealizowaniu przez Zleceniobiorcę umowy zasadniczej albo po rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu umowy. 
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§8 

Rozwiązanie umowy 

1.    Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający: 

a. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich  

w wyznaczonym terminie; 

b. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 

c. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych; 

§9 

Zasady zachowania poufności 

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

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz 

danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 

elektronicznej. 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie 

będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż 

wykonanie Umowy, chyba, że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów 

prawa lub Umowy. 

§10 

Postanowienia końcowe 

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

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

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

danych. 

 

 

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

Administrator Danych           Podmiot przetwarzający dane 
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Załącznik nr  7  
do Istotnych Postanowień Umowy 

 
 

 
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – PRZYJĘCIA OBIEKTU 

przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie 
 

W dniu  ………………………….. roku o godzinie    …………………………………………                    
 
Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie przy  ul. Limanowskiego 

23, powołanym Zarządzeniem nr 43 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie nadania 

statutu Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego, zmienionego zarządzeniem Nr 27 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2019 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Statutu 

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego, w imieniu którego występuje: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
zwany „Przekazującym” 
 
 
a 
 
…………………………………………………..z siedzibą w …………………………… przy ul.  ………………………………………………….……..  
w imieniu którego występuje: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwany „Przyjmującym” 
 
 
dokonali protokolarnego przekazania – przejęcia obiektu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie  
 
Przekazujący przekazał: 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Przyjmujący przyjął: 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Protokół przekazania – przejęcia obiektu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie sporządzono w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
    PRZEKAZUJĄCY                                                                                                           PRZYJMUJĄCY 
 
………………………………………                                                                              ………………………………………………. 
 

 


