
Nr zamówienia ZO.1/2020      Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

którym jest świadczenie usług ochrony mienia i osób  

w Muzeum Zagłębia w Będzinie. 

 

 

I. Przedmiot zamówienia  

 

1. Całodobowa ochrona fizyczna mienia i osób w obiektach Muzeum wraz z przynależnościami 

podlegającymi obowiązkowej ochronie przez formacje SUFO oraz przeciwdziałanie zagrożeniom, przez 

koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.). 

W ramach całodobowej ochrony fizycznej osób, mienia oraz przeciwdziałanie zagrożeniom Wykonawca 

zobowiązany będzie do:  

1.1. utrzymania posterunków stałych: 

POSTERUNEK PAŁAC - OFICYNA obejmuje Zespół pałacowo - parkowy składający się z budynku 

Pałacu i oficyny południowej oraz przyległego zabytkowego parku o powierzchni około 4 ha terenu 

zielonego otoczonego murem. Do czasu zmiany planu ochrony (przez min. 2 miesiące a max. 4 

miesiące) całodobową służbę na posterunku pełni jeden pracownik na zmianie. Po wprowadzeniu 

zmian, przewiduje się, że służbę na posterunku będzie pełnił jeden pracownik w godzinach otwarcia 

obiektu dla zwiedzających tj. od wtorku do niedzieli przez min. 8 godzin. Przez pozostałe 16 godzin 

obiekt będzie chroniony poprzez rejestrację monitoringu wizyjnego oraz sygnalizację antywłamaniową 

połączoną z Centrum monitorowania sygnałów alarmowych Wykonawcy. 

POSTERUNEK ZAMEK obejmuje Zamek z murem okalającym. Całodobową służbę na posterunku pełni 

jeden pracownik na zmianie przez okres 12 miesięcy. 

1.2. służby na każdym z posterunków wspieranej przez grupę interwencyjną dostępną przez całą dobę; 

1.3. okresowego patrolowania przez pracowników posterunku Pałac - Oficyna na każdej zmianie lub 

przez grupę interwencyjną stref wymagających szczególnej ochrony, na zewnątrz budynków oraz na 

terenie parku;  

1.4. zamontowania na swój koszt elektronicznego systemu dozoru pracowników ochrony 

w wyznaczonych przez Zamawiającego punktach kontrolnych, na terenie posterunku Pałac - Oficyna. 

Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia system nie przechodzi na własność Zamawiającego.  

1.5. zapewnienia, w czasie trwania umowy, na posterunku: 

 PAŁAC-OFICYNA jednego kwalifikowanego pracownika ochrony pełniącego służbę 

całodobowo w systemie dwuzmianowym (co daje 2 kwalifikowanych pracowników ochrony na 

dobę) przy czym Zamawiający przewiduje świadczenie usługi w tej formie przez okres min. 2 

miesięcy a max. 4 miesięcy – tj. w czasie do zmiany planu ochrony, oraz jednego 

kwalifikowanego pracownika ochrony pełniącego służbę na zmianie min. 8 godzinnej (co daje 

1 kwalifikowanego pracownika ochrony na dobę) przy czym Zamawiający przewiduje 

świadczenie usługi w tej formie min. 8 miesięcy a max. 10 miesięcy – tj. w czasie po zmianie 

planu ochrony; 

 ZAMEK jednego kwalifikowanego pracownika ochrony pełniącego służbę całodobowo 

w systemie dwuzmianowym (co daje 2 kwalifikowanych pracowników ochrony na dobę) przez 

okres 12 miesięcy; 

1.6. zapewnienia podłączenia monitoringu wizyjnego do swojego Centrum monitorowania sygnałów 

alarmowych. 

2. Zamawiający przewiduje zlecenie dodatkowej ochrony w czasie trwania imprez i wydarzeń kulturalno 

- artystycznych na terenie Zamawiającego. Przewidywana maksymalna liczba godzin w trakcie trwania 

umowy wynosi 200 godzin i maksymalnie 8 dodatkowych pracowników ochrony w czasie trwania jednej 

imprezy.  



3. Wykonawca zapewnia grupę interwencyjną, która jest zobowiązana do świadczenia usługi ochrony 

na każdorazowe wezwanie pracownika Wykonawcy oraz Zamawiającego, z oznakowanego na stałe 

pojazdu (oznaczenia wskazujące przedsiębiorcę i charakter działalności - ochrona). Kontakt 

telefoniczny do grupy interwencyjnej lub Centrum Dyspozycyjnego Wykonawcy winien być przekazany 

Zamawiającemu w dniu przejęcia posterunków. Koszty podejmowania działań grupy interwencyjnej 

winny być wkalkulowane w cenę oferty i żadne interwencje wykonane na wezwanie pracownika 

Wykonawcy oraz Zamawiającego nie uprawniają Wykonawcy do zgłaszania roszczeń 

do Zamawiającego z tytułu ewentualnych kosztów działania grupy interwencyjnej. 

4. Wykonawca musi prowadzić zarejestrowaną działalność w zakresie usług ochrony osób i mienia na 

podstawie koncesji określającej zakres i formę prowadzenia tych usług, w rozumieniu ustawy z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.). 

5. Grupa interwencyjna będzie świadczyć usługę na rzecz Zamawiającego zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. 

poz. 992, z późn. zm.). 

6. Wykonawca musi posiadać wyodrębniony pion ochrony, który czuwa nad jakością świadczonych 

usług dokonując kontroli między innymi poprzez mobilnych pracowników nadzoru sprawujących 

kontrole w trybie całodobowym, poruszający się w oznakowanych samochodach, dokonujący kontroli 

chronionego obiektu w sposób niezapowiedziany.  

7. Każdy z pracowników musi posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.  

8. Wykonawca zobowiązany będzie do bezwzględnego przestrzegania planu ochrony obiektów. 

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w planie ochrony wynikających ze zmian w prawie lub 

usprawnień w realizacji prawidłowego zabezpieczenia obiektów Wykonawca zobowiązany będzie w 

ramach niniejszego zamówienia opracować aneks lub nowy plan ochrony oraz przeprowadzić w imieniu 

Zamawiającego procedurę jego akceptacji. 

II. Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia polegać będzie m.in. na:  

 

1. natychmiastowym reagowaniu na wszelkie (również telefoniczne) zgłoszenia zagrożenia osób lub 

obiektów;  

2. zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom, interesantom i zwiedzającym;  

3. ochronie przed napadem, włamaniem, penetracją osób niepożądanych, kradzieżą, atakami 

wandalizmu, chuligaństwa, dewastacji, terroryzmu itp.;  

4. niezwłocznym powiadamianiu upoważnionego pracownika Zamawiającego, Policji, Straży Pożarnej i 

innych służb w przypadku jakichkolwiek zagrożeń oraz współdziałanie z ww. w celu zapewnienia 

prawidłowej ochrony;  

5. zapewnieniu wsparcia grupy interwencyjnej w przypadku działań wymagających wzmocnienia 

ochrony stacjonarnej w czasie nie dłuższym niż 10 minut od chwili otrzymania zgłoszenia. Przez czas 

reakcji grupy interwencyjnej Zamawiający rozumie czas wyrażony w minutach jaki upłynie od momentu 

zgłoszenia potrzeby interwencji do chwili faktycznego podjęcia działań grupy interwencyjnej na terenie 

obiektu oraz wysłania sygnału naruszenia systemu wizyjnego lub alarmowego.  

 

III. Główne obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszego zamówienia:  

 

1. skierowanie stałych zespołów pracowników ochrony przewidzianych do realizacji zamówienia; 

2. sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań służby ochrony;  

3. zadbanie o to aby personel ochrony w czasie pracy na poszczególnych posterunkach był wyposażony 

w jednolity ubiór zaakceptowany przez Zamawiającego;  

4. wyposażenie pracowników w niezbędny sprzęt przymusu bezpośredniego (tj. kajdanki, pałki, 

paralizatory o mocy powyżej 10mA) oraz środki łączności z centralą;  

5. dbałość o dyscyplinę pracy i schludny wygląd zewnętrzny podległych pracowników ochrony; 

6. zapoznanie i egzekwowanie przestrzegania przez osoby wykonujące przedmiot zamówienia 

wszelkich regulaminów, instrukcji, poleceń obowiązujących na terenie budynku, w tym między innymi 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112451462
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112451462


instrukcji przeciwpożarowych oraz zasad BHP, w szczególności zakazu palenia tytoniu, używania 

otwartego ognia itp. 

7. zapewnienie jednej grupy interwencyjnej, zdolnej dotrzeć do obiektu w czasie nie dłuższym niż 

15 minut od chwili otrzymania zgłoszenia  

8. zapewnienie, podczas realizacji Umowy, osób wykonujących pracę pracownika ochrony 

legitymujących się wpisem do ewidencji Kwalifikowanych Pracowników Ochrony oraz posiadających 

stosowną Legitymację.  

9. przekazywanie co miesiąc (do 30 dnia miesiąca) harmonogramu pracy pracowników, którzy będą 

świadczyć usługę na poszczególnych posterunkach w miesiącu następnym. 

 

IV. Główne obowiązki pracowników Wykonawcy:  

 

1. niedopuszczenie do wejścia na teren chronionego obiektu osób nieuprawnionych i będących pod 

wpływem alkoholu lub środków odurzających;  

2. podejmowanie niezbędnych interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa 

ochranianych osób i mienia;  

3. przeciwdziałanie zaistnieniu potencjalnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych;  

4. sprawne działanie w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych  

5. sprawdzanie stanu bezpieczeństwa obiektu i pomieszczeń pod kątem nienaruszalności zamknięć;  

6. czytelne i systematyczne prowadzenie książki służby ochrony;  

7. przestrzeganie dyscypliny pracy oraz właściwej prezencji;  

8. obchód obiektu i sprawdzanie go po godzinach pracy obiektu oraz w dni, w których obiekt pozostaje 

zamknięty:  

a) sprawdzanie czy pozamykane są okna,  

b) sprawdzanie czy zakręcona jest woda,  

c) sprawdzanie czy pogaszone są światła,  

d) sprawdzanie czy na terenie obiektu nie przebywają osoby, które nie mają do tego uprawnień,  

9. niezwłoczne reagowanie na zgłoszenia elektronicznych systemów sygnalizacyjnych (p.poż 

i antywłamaniowy) oraz na zauważone zdarzenia mogące mieć wpływ na wystąpienie strat w mieniu 

(zalanie pomieszczeń, przecieki, uszkodzenia oświetlenia, uszkodzenia zamków, drzwi itp.).  

 

V. Zadania pracowników ochrony 

 

1. udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej (pracownicy ochrony muszą być przeszkoleni 

w zakresie udzielania pierwszej pomocy i posiadać czynną umiejętność jej udzielenia),  

2. przeciwdziałanie kradzieżom, aktom wandalizmu i terrorystycznym, zakłócaniu porządku  

3. zapewnienie ochrony osób i mienia przebywających w obiekcie,  

4. podejmowanie i koordynowanie działań mających na celu minimalizację szkód powstałych w wyniku 

napadu, kradzieży, włamania, zakłócenia porządku publicznego, pożaru, awarii instalacji i urządzeń 

technicznych, klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych,  

5. wykonywanie innych zadań związanych z bezpieczeństwem eksponatów i obiektów, zleconych przez 

Zleceniodawcę,  

6. udzielanie podstawowych informacji klientom i zwiedzającym oraz kierowanie do odpowiednich osób 

(pracowników kas na obiektach lub do sekretariatu) w celu uzyskania szczegółowych informacji,  

7. przekazywanie informacji o zagrożeniach do Dyrektora Muzeum,  

8. niedopuszczanie do przebywania na terenie osób, które swoim zachowaniem mogą zakłócać ład 

i porządek publiczny,  

9. podejmowanie interwencji w celu likwidacji konfliktów i zagrożeń,  

10. pełnienie obchodów przy użyciu elektronicznego systemu dozoru pracowników ochrony na 

posterunku Pałac - Oficyna. Godziny i trasy zostaną wyznaczone przez Zamawiającego.  

 

VI. Pozostałe istotne warunki realizacji zamówienia 

 



1. Pracownik ochrony musi być wyposażony w telefon komórkowy w celu ułatwienia kontaktu 

z Zamawiającym.  

2. Zamawiający zapewnia pomieszczenie socjalne dla pracowników ochrony i media.  

3. Wszyscy pracownicy ochrony muszą być wyposażeni w urządzenia powiadomienia (piloty) 

antynapadowego.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli deklarowanych urządzeń poprzez weryfikację ich 

jakości u Zamawiającego w szczególności ich funkcjonowania i użytkowania przez Zamawiającego 

w tym odczytów z raportów obchodów pracowników ochrony; 

5. Zamawiający wymaga aby pracownicy ochrony świadczący usługę:   

5.1. byli przeszkoleni pod kątem przestrzegania przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przepisów przeciwpożarowych oraz udzielenia pierwszej pomocy, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do weryfikacji tych uprawnień poprzez przedstawienie aktualnych zaświadczeń.  

5.2. byli sprawni fizycznie i psychicznie. 

5.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości skierowania przez Wykonawcę do pracy pracowników 

z orzeczoną grupą inwalidzką. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptowania osób wykonujących zamówienie (pracowników 

ochrony). Wszelkie zmiany, za wyjątkiem sytuacji losowych i nagłych, w obsadzie Wykonawca uzgadnia 

z przedstawicielem Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmian. Wykonawca 

wymieni pracownika ochrony na żądanie Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nr   zamówienia ZO.1/2020      Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Nazwa Wykonawcy...................... ………………................................………………………………………. 

Siedziba.…………..........................……………………………..............……………………………………… 

                    kod, miejscowość, ulica, województwo, powiat 

 

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

tel. …………………………………………..… fax …………….………………………………….. 

REGON/KRS ………………………….…… NIP …………….……….………………………... 

www ….………………………………….…… e-mail ……….....………....……………………... 

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów w sprawie treści oferty:  

 

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

imię i nazwisko, telefon, e-mail 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie na zadanie pod nazwą: „Ochrona fizyczna mienia i osób 

w Muzeum Zagłębia w Będzinie”  oferujemy wykonanie wyżej wymienionego zadania na warunkach 

określonych w ogłoszeniu za cenę: 

……………………………………………..zł  brutto za 12 miesięcy świadczenia usługi 

w tym: 

Lp. Rodzaj usługi  

Cena netto 

za 1 miesiąc 

świadczenia 

usługi w PLN 

Cena brutto 

za 1 miesiąc 

świadczenia 

usługi w PLN 

Vat w 

% 

Liczba 

miesięcy  

Cena brutto za 

liczbę miesięcy 

świadczenia 

usługi w PLN 

(kolumna 4x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Pałac-Oficyna 

posterunek 

dwuzmianowy 

   4  

2. 

Pałac-Oficyna 

posterunek 

jednozmianowy 

   8  

3. 
Pałac-Oficyna 

monitoring 
   8  



4. 
Zamek posterunek 

dwuzmianowy 
   12  

 Razem  

 

ponadto jedną roboczogodzinę usługi wykonywanej w ramach dodatkowej ochrony oferuję 

w następującej wysokości: _________________ zł (słownie:________________________________) 

 

Termin wykonania zamówienia, gwarancja i warunki płatności -  zgodne z wzorem umowy. 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 
- zapoznałem się z postanowieniami załączonego wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń; 
- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia; 
- spełniam warunki udziału w postępowaniu; 
- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO(1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

- uzyskałem zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte w ofercie oraz uzyskam 
zgodę wszystkich osób fizycznych wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na 
przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

- poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję 
wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną 
udostępnione Zamawiającemu; 

- poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję 
wszystkie osoby fizyczne wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z 
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z 
załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i 
informacje składane przez wykonawców. 

 
 
 
 

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

podpis i pieczęć Wykonawcy     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

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

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 



4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 

przez jego wykreślenie). 

 

 

 

Nr zamówienia ZO.1/2020      Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

OŚWIADCZENIE  

 

Nazwa Wykonawcy…………………..……..............................…………………………………….......……... 

Siedziba …………………...............................………..………………………………………………………… 

          kod, miejscowość, ulica 

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

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonała następujące usługi: 

 

Lp. Przedmiot usług 

 

Data usług 

 

Podmiot usług Wartość usług 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

     

 

 

 



 

 

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

                                                                                       podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

Nr zamówienia ZO.1/2020      Załącznik nr 4 do Ogłoszenia 

WYKAZ / OŚWIADCZENIE  

 

Nazwa Wykonawcy…………………..……..............................…………………………………….......……... 

Siedziba …………………...............................………..………………………………………………………… 

          kod, miejscowość, ulica 

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

Oświadczam, że dysponuję wyodrębnionym pionem ochrony, który czuwa nad jakością świadczonych 

usług dokonując kontroli między innymi poprzez mobilnych pracowników nadzoru sprawujących 

kontrole w trybie całodobowym, dokonujący kontroli chronionego obiektu w sposób niezapowiedziany. 

 

Przedkładam poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, 

dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie 

zamówienia:  

 

Lp. 

Nazwa urządzenia, 

wyposażenia, 

narzędzi 

 

Ilość 

 

Opis 

Informacja 

o podstawie 

dysponowania 
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podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

Nr zamówienia ZO.1/2020      Załącznik nr 5 do Ogłoszenia 

OŚWIADCZENIE 

Nazwa Wykonawcy…………………..……..............................…………………………………….......……... 

Siedziba …………………...............................………..………………………………………………………… 

          kod, miejscowość, ulica 

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

Przedkładam poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, 

dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: 

Lp. Imię i Nazwisko 

 

Zakres wykonywanych 

obowiązków 

 

Posiadane uprawnienia 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    



15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

 

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

podpis i pieczęć Wykonawcy 

Nr zamówienia ZO.1/2020      Załącznik nr 6 do Ogłoszenia 

 
WZÓR UMOWY 

 
zawarta w dniu ......................... pomiędzy: 
Muzeum Zagłębia w Będzinie, ul. Gzichowska 15, 42-500 Będzin,  
NIP 625-167-74-53 - zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działają: 

1. Wioletta Lisowska - Dyrektor 
a 
.................................................................................................................................................... 
NIP: .........……………………… REGON: .........……………………… - zwanym dalej WYKONAWCĄ, 
w imieniu którego działa/ją: 

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

 
 
Na podstawie postępowania rozstrzygniętego w dniu .................... zawarto umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w zakresie ochrony mienia i osób na podstawie 
koncesji nr …………… z dnia  ……………… wydanej przez MSWiA zgodnie z ustawą z dnia 
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 838). 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada Pozwolenie Radiowe nr ...................................... na używanie 
radiowych urządzeń nadawczo - odbiorczych oraz odpowiednie urządzenia, a w związku z tym 
może zapewnić profesjonalną łączność bezprzewodową. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w oparciu  
o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 

4. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony pracownika ochrony, zgodnie z art. 26 lub 27 ustawy 
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

5. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy pozostanie 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony  złotych).  

6. Zamawiający oświadcza, iż posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia powyższej umowy 
na zasadach niżej opisanych. 

 
§ 2 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi 
pn. „Ochrona fizyczna mienia i osób w Muzeum Zagłębia w Będzinie”  

2. Integralną część umowy stanowią: 
a) treść Ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami; 



b) oferta Wykonawcy. 
3. W ramach zadnia o którym mowa w ust. 1 ochronie podlegają: 

a) budynek: Pałac 
b) budynek: Oficyna Południowa 
c) przyległy park o powierzchni około 4 ha terenu zielonego otoczonego murem 
d) Zamek z murem okalającym. 

4. Zamawiający może zlecić dodatkową ochronę imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie 
Zamawiającego. Przewidywana maksymalna liczba godzin w trakcie trwania umowy – 200 godzin: 
a) Zamawiający przewiduje maksymalnie 8 dodatkowych pracowników ochrony w czasie trwania 

jednej imprezy, 
b) przedmiotowe imprezy i wydarzenia kulturalne nie są imprezami masowymi w rozumieniu 

ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 2171), 
c) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o potrzebie zapewnienia dodatkowych osób do ochrony 

z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, 
d) wynagrodzenie za faktyczną ilość godzin dodatkowej ochrony zostanie uregulowane według 

roboczogodziny wynoszącej ………….. zł oraz na podstawie faktury wystawionej przez 
Wykonawcę po wykonaniu dodatkowej ochrony. 

 
5. Po zaakceptowaniu nowego planu ochrony oraz zainstalowaniu monitoringu wizyjnego Wykonawca 

bezzwłocznie:  
a) dostosuje ilość zmian na posterunku Pałac-Oficyna do planu ochrony, 
b) zapewni łączność monitoringu wizyjnego oraz systemu antywłamaniowego z własnym Centrum 

monitorowania sygnałów alarmowych. 
 

§ 3 
Umowa wchodzi w życie z dniem 31.12.2020 r. o godz. 12:00 i wygasa z dniem 31.12.2021 r. o godz. 
12 .00. 
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności przy realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy i do wykonywania zlecanych zadań zgodnie z zasadami prowadzenia 
profesjonalnej działalności, a w szczególności do zatrudniania przy realizowaniu przedmiotu 
niniejszej umowy osób o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach oraz posiadających cechy 
niezbędne do prawidłowego wykonywania umowy. 

2. Wszelkie zmiany w obsadzie Wykonawca uzgadnia z przedstawicielem Zamawiającego nie później 
niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmian. Zmiany podyktowane sytuacjami nieprzewidzianymi lub 
losowymi podlegają zgłoszeniu i uzgodnieniu następczemu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odsunięcia lub niedopuszczenia do pracy pracownika 
Wykonawcy naruszającego zasady wykonywania zamówienia określone umową, treścią ogłoszenia 
o zamówieniu wraz z załącznikami lub właściwymi przepisami prawa. W takim wypadku Wykonawca 
zobowiązany będzie niezwłocznie zapewnić innego pracownika na miejsce odsuniętego lub 
niedopuszczonego.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów wewnętrznych 
obowiązujących w ochranianych obiektach, oraz stosowania się do poleceń właściwego pracownika 
Zamawiającego. 

5. Odpowiedzialność Wykonawcy za powierzone mienie Zamawiającego na terenie obiektów 
Zamawiającego rozpoczyna się w dniu przejęcia ochrony fizycznej to jest w dniu 31.12.2020 r. 
od godz. 12:00.  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i inne osoby, którym zleca 
wykonanie niniejszej umowy oraz za działania tych osób. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
działania i zaniechania tych osób jak za własne. 

7. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, przy 
zachowaniu należytej staranności świadczonych usług, za szkody powstałe w mieniu 
Zamawiającego.  

8. Wykonawca kontroluje wykonanie pracy pracownika ochrony poprzez uprawniony do tego własny 
personel nadzoru i wyraża zgodę na kontrolę pracy pracowników ochrony przez uprawnionych 
przedstawicieli Zamawiającego.  

9. Zamawiający o każdym stwierdzonym wypadku niewłaściwego pełnienia służby przez pracowników 
ochrony powiadamia Wykonawcę, potwierdzając to na piśmie.  



10. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli realizacji niniejszej umowy, w tym 
do bieżącej kontroli służby ochronnej i dokumentacji ochronnej. 

11. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy do przedłożenia 
Zamawiającemu aktualnych zaświadczeń o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników 
ochrony lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w odniesieniu do 
wszystkich pracowników Wykonawcy pozostających do dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca 
jest zobowiązany do przedstawiania zaświadczeń, o których mowa w zdaniu 1 raz na kwartał. 
W przypadku braku zmian w zakresie danych, o których mowa w zdaniu 1, wystarczające będzie 
oświadczenie Wykonawcy sporządzone w formie pisemnej potwierdzające, że od uprzedniego 
przedstawienia zaświadczeń stan faktyczny nie uległ zmianie.  

 
§ 5 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zaangażowania przez Wykonawcę do realizacji umowy 
podwykonawcy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawcy oraz 
za rozliczenie finansowe z tytułu przysługującego mu wynagrodzenia. 

 
§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

miesięcznej: 

 

Lp. Rodzaj usługi Cena brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi w PLN 

1. 
Pałac-Oficyna posterunek 

dwuzmianowy 
 

2. 
Pałac-Oficyna posterunek 

jednozmianowy 
 

3. Pałac-Oficyna monitoring  

4. 
Zamek posterunek 

dwuzmianowy 
 

 
 
2. Wartość umowy nie przekroczy ……………………………………zł brutto.  
3. Określone w ust. 1 wynagrodzenie za usługę ochrony obejmuje wszelkie koszty konieczne do 

należytego jej wykonania, zgodnie z warunkami określonymi w treści ogłoszenia o zamówieniu, 
w tym opłaty ubezpieczeniowe, przyjazd grup interwencyjnych, dokumentację oraz wszelkie koszty 
związane z zapewnieniem ochrony na wymaganych w niniejszej umowie warunkach. 

4. Określone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje okres 4 miesięcy świadczenia usługi „Pałac-Oficyna 
posterunek dwuzmianowy, 8 miesięcy „Pałac-Oficyna posterunek jednozmianowy”, 8 miesięcy 
„Pałac-Oficyna monitoring” oraz „Zamek posterunek dwuzmianowy” przez okres 12 miesięcy. Ilość 
miesięcy świadczenia poszczególnych rodzajów usługi może ulec zmianie a sposób obliczenia 
wynagrodzenia będzie zgodny z treścią § 12 ust. 2 pkt. d niniejszej umowy. 

5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku:  
a) ustawowej zmiany wysokości podatku od towarów i usług VAT  
b) gdy okres świadczenie usługi „Pałac-Oficyna posterunek dwuzmianowy” ulegnie skróceniu 

a „Pałac-Oficyna posterunek jednozmianowy” i „Pałac-Oficyna monitoring” ulegnie wydłużeniu. 
6. Przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią może nastąpić tylko za pisemną zgodą 

Zamawiającego. 
 

§ 7 
1. Strony uzgadniają miesięczny okres rozliczenia. 
2. Wynagrodzenie określone na fakturze będzie sumą miesięcznych kwot ryczałtowych za wykonanie 

poszczególnych rodzajów usług. 
3. Faktury za każdy miesiąc kalendarzowy, Wykonawca wystawiać będzie na koniec danego miesiąca.   
4. Zapłata należności nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze, w terminie do 10 dni od daty wystawienia faktury. 
5. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku 

bankowego. 



 
§ 8 

Wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy, 
w szczególności dotyczące systemu ochrony obiektów Zamawiającego stanowią tajemnicę służbową 
Zamawiającego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych 
(tekst jednolity Dz.U. 2019 r. nr 742). Wykonawca i Zamawiający oraz osoby świadczące pracę na ich 
rzecz w jakiejkolwiek formie oraz osoby, przy pomocy których Strony wykonywać będą wzajemne 
obowiązki zobowiązani są do nie rozpowszechniania informacji stanowiących tajemnicę służbową 
w rozumieniu tej ustawy, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. 
 

§ 9 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w wyniku kradzieży, włamania, 

celowego działania pracowników Wykonawcy lub nienależytego wykonania umowy przez 
Wykonawcę a szczególnie powstałą w wyniku niedbalstwa oraz za szkody wyrządzone wobec osób 
trzecich przez Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy.  

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną z przyczyn pozostających poza 
jego kontrolą (np. klęski żywiołowe, pożar z przyczyn leżących w urządzeniach technicznych lub 
powstałych z przyczyn go nie obciążających, tzn. rozruchów, zamieszek, strajków, demonstracji, 
działań wojennych lub obronnych) pod warunkiem bezzwłocznego powiadomienia o ich powstaniu 
Wykonawcy. 

3. W razie zaistnienia szkody w strzeżonym przez Wykonawcę mieniu, Strony obowiązuje następujący 
tryb postępowania:  
a) Wykonawca zobowiązany jest natychmiast po stwierdzeniu szkody zawiadomić o tym 

Zamawiającego oraz właściwą jednostkę Policji (lub Straży pożarnej w przypadku zauważenia 
podpalenia na terenie parku). Zawiadomienie dokonane telefonicznie lub ustnie musi być 
potwierdzone na piśmie w ciągu 24 godzin. Taki sam obowiązek ciąży na Zamawiającym,  

b) Zamawiający w miarę możliwości winien podać rodzaj i wielkość oraz przypuszczalną wartość 
szkody.  

c) Zamawiający obliguje Wykonawcę do przeprowadzenia niezbędnego dochodzenia 
zmierzającego do ustalenia okoliczności powstania szkody, jej wysokości jak również udzieli 
wyjaśnień i przedstawi dowody, jakich odpowiednio do stanu sprawy można wymagać.  

d) Zamawiający zobowiązany jest sporządzić na własny koszt dokładne zestawienie strat celem 
wypłaty odszkodowania. Koszty opinii Rzeczoznawcy obciążają Wykonawcę.  

4. Jeśli szkoda polega na kradzieży Zamawiający dodatkowo jest zobowiązany do powiadomienia 
Wykonawcy o dacie i godzinie rozpoczęcia inwentaryzacji, aby przedstawiciel Wykonawcy mógł być 
przy niej obecny. W razie odzyskania skradzionych przedmiotów Zamawiający zobowiązany jest 
powiadomić Wykonawcę. Jeśli Zamawiający odzyskał przedmioty w stanie niezmienionym, 
Wykonawca jest wolny od obowiązku wypłaty odszkodowania, a gdy odszkodowanie zostało już 
wypłacone Zamawiający obowiązany jest zwrócić Wykonawcy kwotę wypłaconego odszkodowania 
potrącając koszty konserwacji. Ocena wartości odzyskanych z kradzieży przedmiotów winna być 
dokonana w obecności przedstawicieli obu stron.  

 
§ 10 

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, 
wynoszące 5% ceny ofertowej tj. ................................................zł 
(słownie:…………………………………………………………………..................................................).  

2. Kwotę zabezpieczenia Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.  
3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone będzie w formie pieniężnej, 

zostanie wniesione na uzgodniony z Zamawiającym rachunek bankowy i będzie ono uznane za 
wniesione z chwilą uznania go na rachunku bankowym Zamawiającego.  

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w innej formie niż ta, 
o której mowa w ust. 3 to Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego 
dowód jego wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

5. Ustalone zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po prawidłowym 
zakończeniu wykonywania umowy.  

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy.  

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101821228+2011%2401%2402&min=1


7. Zamawiający ma prawo przeznaczyć kwotę zabezpieczenia wraz z odsetkami, bez uzyskania 
dodatkowej akceptacji Wykonawcy, na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek 
powstałych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie trwania umowy, których Wykonawca nie 
usunie w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia. O wysokości kwoty zabezpieczenia 
wykorzystanej na powyższy cel Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie.  

 
§ 11 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób 
trzecich za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

2. Przez nienależyte wykonanie obowiązków, Strony będą rozumiały: brak staranności przy 
wykonywaniu czynności związanych z ochroną obiektu, brak działań zapobiegających powstaniu 
szkody lub brak działań zapobiegających powiększaniu jej rozmiarów.  

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z jego winy, 
Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % łącznej wartości 
miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto. Za nienależyte wykonanie umowy Strony 
rozumieją w szczególności niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków określonych 
w § 1 i § 2 niniejszej umowy.  

4. Niezależnie od kary umownej Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego, o ile poniesiona szkoda jest wyższa od kary umownej.  

5. Zamawiający może wstrzymać zapłatę wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, w razie powstania 
szkody w mieniu Zamawiającego, jeśli wina Wykonawcy zostanie stwierdzona przez Strony 
w sposób niebudzący wątpliwości.  

6. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% 
wartości brutto całości umowy za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za 
które odpowiada Wykonawca.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
poniesionych strat bez utraconych korzyści. 

8. Wszystkie kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.  
9. Nienależyte wykonywanie umowy przez Wykonawcę przez 2 doby stanowić będzie podstawę 

do stwierdzenia odstąpienia Zamawiającego od niniejszej umowy i zobowiązania Wykonawcy 
do zapłacenia kary umownej o której mowa w ust. 6. 

10. W przypadku niewłaściwego wywiązania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej Umowy, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia ustalonego wynagrodzenia, stosownie do stopnia 
naruszenia obowiązków przez Wykonawcę lub jego pracowników i osoby, o których mowa w 4 § 
pkt.6 niniejszej umowy.  

11. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę ponosić on będzie odpowiedzialność, 
o której mowa w § 4 ust. 1 i 4-7 przez kolejne 72 godziny od chwili odstąpienia od umowy. 

 
§ 12 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:  
a) ograniczenia zakresu usługi w zakresie ilości godzin lub ilości osób dodatkowej ochrony do 

wysokości posiadanych środków, 
b) zmniejszenia kwoty wynagrodzenia w związku z wprowadzeniem nowego Planu Ochrony 

Muzeum zmniejszającego ilość zmian na posterunkach lub ilość osób na dobę, 
c) wypowiedzenia umowy w przypadku wprowadzenia Planu Ochrony lub jego Aneksu 

wprowadzającego zastosowanie rozwiązań nie przewidzianych w niniejszej umowie oraz 
ogłoszeniu o zamówieniu. Długość okresu wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc ze skutkiem na 
koniec miesiąca.  

2. Zmiany umowy mogą być dokonywane w następujących przypadkach: 
a) zmiany nazw, siedzib stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 

identyfikacyjnych, 
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia – w takim przypadku nastąpi dostosowanie zapisów umowy, 
stosownie do wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
(nie dotyczy to ceny wskazanej w ofercie), 

c) urzędowej zmiany wysokości podatku od towarów i usług jeśli zmiana ta będzie miała wpływ na 
wynagrodzenie Wykonawcy: Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o dokonanie 
zmiany wynagrodzenia wg zasady: netto bez zmian, podatek VAT zmieniony zgodnie z 
ustawową zmianą, cena brutto zostanie zmieniona co wynikać będzie bezpośrednio ze zmiany 
stawki VAT. 



d) zmiany kwoty wynagrodzenia w związku z wprowadzeniem nowego Planu Ochrony w taki 
sposób, że wartość za jeden miesiąc świadczenia usługi „Pałac-Oficyna posterunek 
dwuzmianowy” zostanie przemnożona przez ilość miesięcy faktycznego świadczenia usługi 
tego rodzaju oraz wartość za jeden miesiąc świadczenia usługi „Pałac-Oficyna posterunek 
jednozmianowy” i „Pałac-Oficyna monitoring” zostanie przemnożona przez ilość miesięcy 
faktycznego świadczenia usług tego rodzaju. Wartość za jeden miesiąc świadczenia usługi 
„Zamek posterunek dwuzmianowy” pozostanie bez zmian. 

e) prostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.  
 

§ 13 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca ze skutkiem natychmiastowym albo powierzenia wykonania Usług w ramach danego 

Zlecenia / Interwencji innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca 

wyraża zgodę, w przypadku:  

a) ogłoszenia upadłości, rozwiązania lub likwidacji firmy przez Wykonawcę, 
b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) nie podjęcia czynności usługi przez Wykonawcę przynajmniej jeden raz 
d) przerwania wykonywania usługi przez Wykonawcę,  
e) nienależytego wykonywania usługi przez Wykonawcę,  
f) utraty lub obniżenia wartości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności, 
g) utraty koncesji MSWiA na wykonywanie usług ochrony osób i mienia przez Wykonawcę,  
h) niewykonania obowiązków określonych w § 4 ust. 11 niniejszej umowy po jednokrotnym 

pisemnym wezwaniu Zamawiającego do ich wypełnienia.  
 

 
§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Ewentualne spory dotyczące realizacji postanowień umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy 
w Będzinie - właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 15 

Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego  i jeden 
dla Wykonawcy. 
 
 
 
 WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr zamówienia ZO.1/2020      Załącznik nr 7 do Ogłoszenia 

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) 
 
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów 
dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje: 
 
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), zwanych dalej „RODO”  
informuję, że: 
 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zagłębia w Będzinie 
z siedzibą ul. Gzichowska 15, 42-500 Będzin, tel. / fax 32 267-77-07 e-mail: 
sekretariat@muzeumzaglebia.pl; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Zagłębia w Będzinie jest Pan Marek Woźniak, 
e-mail: iodo@marwikpoland.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 „Ochrona fizyczna mienia 
i osób w obiektach Muzeum Zagłębia w Będzinie”; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

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; 

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; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;  

mailto:sekretariat@muzeumzaglebia.pl


7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;(1) 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;(2) 
− 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;(3) 
− 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: 
−  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, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 
 
 
Wyjaśnienie: 
(1) zgodnie z art. 8a ust.2 ustawy Pzp Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
(2) 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. 
(3) zgodnie z art. 8A ust.4 ustawy Pzp wystąpienie z żądaniem o którym mowa w art. 18 ust.1 
rozporządzenia 2016/678, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
  

 


