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Wzór umowy 

 

UMOWA ………………….. 

 

Zawarta w dniu ………………………. r. w Opolu pomiędzy: 

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole 

NIP: 754-25-27-629, REGON: 000277049 

które reprezentuje pełniąca obowiązki Dyrektora: Joanna Ojdana 

zwanym w dalszej części Zamawiającym, 

a 

………………………………….,  

NIP …………………., REGON …………………….,  

reprezentowanym przez ……………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,  

zwanymi także dalej wspólnie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną” o następującej treści:  

 

Niniejsza umowa została zawarta na skutek wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, zgodnie z art. 138o Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1086 

). 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest Kompleksowe usługi ochrony osób i mienia w obiektach 

będących we władaniu Muzeum Śląska w zakresie opisanym w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy. 

2. Wykaz osób lub służb do powiadomienia w przypadku powstania alarmu oraz czasy 

załączania i wyłączania lokalnego systemu alarmowego określono w kartach dla 

poszczególnych obiektów, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Termin realizacji umowy Strony ustalają od dnia zawarcia umowy tj.: od  …………….. do 

31.12.2022 r. z zastrzeżeniem zapisów zał. nr 1 do umowy. 

§ 3 

Warunki realizacji zamówienia 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie ochrony mienia i osób wydaną przez Ministra właściwego do Spraw 
Wewnętrznych i Administracji nr …………………………….. i posiada uprawnienia 
wynikające z Ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn.: Dz. U. z 
2020 r. poz. 838). 

2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania usługi stanowiącej przedmiot umowy 
wykaże, że pracownicy, którzy będą wykonywać czynności ochrony osób i mienia 
posiadają ważne uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, 
przedstawiając do wglądu Zamawiającego stosowne dokumenty, w tym legitymację do 
posiadania broni. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością 

zgodnie ze Szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi realizacji zamówienia, a także 
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obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami oraz swoją wiedzą 

techniczną i doświadczeniem. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia pracowników ochrony w środki ochrony 

fizycznej i technicznej przewidziane przepisami.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z jego winy w 

następstwie niewłaściwego wypełniania obowiązków określonych umową, w 

szczególności będące następstwem niestaranności lub zaniechania strzeżenia obiektu.  

6. Wykonawca ma prawo na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, zwracać się 

do Zamawiającego z pytaniami lub propozycjami dotyczącymi realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

7. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przenoszone 

na inne podmioty pod jakimkolwiek tytułem prawnym, chyba że Zamawiający wyrazi na to 

przeniesienie zgodę w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

8. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki nie mogą być przenoszone na inne 

podmioty w wyniku wykonania umowy poręczenia albo innej umowy zmieniającej strony 

stosunku obligacyjnego, chyba że Zamawiający wyrazi na to przeniesienie zgodę w 

formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.  

9. Zamawiający zapewni ochronie telefoniczną łączność stacjonarną, umożliwiającą 

natychmiastowy kontakt w sytuacjach zagrożeń m.in. z policją i innymi specjalistycznymi 

służbami.  

10. Zamawiający przekaże do dyspozycji pracowników ochrony aktualne spisy nazwisk  

i telefonów pracowników Muzeum, których należy powiadomić w przypadku zagrożenia 

dla chronionego mienia i osób.  

11. Zamawiający zapewni pracownikom ochrony na czas pełnienia ochrony pomieszczenia 

socjalne oraz sanitariaty w każdej siedzibie. 

12. Zamawiający przeszkoli i zapozna pracowników ochrony z przepisami i instrukcjami 

przeciw pożarowymi i bhp obowiązującymi w Muzeum i na terenie chronionym oraz 

przekaże instrukcje służbie ochrony. 

13. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do 

art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące „klauzuli 

społecznej”: 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę 
- osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia tj. fizycznej ochrony osób i mienia Muzeum Śląska Opolskiego 
w Opolu  polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 
1495), z wyłączeniem grupy interwencyjnej. 

2) W dniu podpisania umowy Wykonawca wykaz osób, które będą wykonywać 
czynności ochrony fizycznej osób i mienia u zamawiającego i oświadczenie, że 
wszyscy Ci pracownicy, są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 

3) Dokument, o których mowa w ust. 13 pkt 2 należy aktualizować w każdym 
przypadku zmiany pracowników, najpóźniej w dniu podjęcia u Zamawiającego 
czynności stanowiących przedmiot niniejszej umowy.   

4) Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do 
Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania wskazanej osoby, 
natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 3 
dni od daty otrzymania zawiadomienia. 

 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art%2822%29par%281%29
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§ 4 

Wartość zamówienia oraz warunki płatności 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi maksymalnie: 

……………………….. zł brutto (słownie: ……………………………../100), w tym VAT 

23%. 

2. Miesięcznie wynagrodzenie Wykonawcy wynika z harmonogramu płatności  

i miesięcznych maksymalnych kwot wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem 

okresów realizacji umowy – załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Harmonogram jest 

sporządzany przez Wykonawcę i akceptowany przez Zamawiającego. Zmiany 

załącznika nr 3 do umowy nie wymagają aneksu do umowy. Każda zmiana będzie miała 

datę i opis przyczyny zmiany. Wartość wszystkich zmian i faktur nie może przewyższyć 

kwoty o której mowa w ust. 1. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi maksymalne 

wynagrodzenie za wszelkie wynikające z niniejszej umowy czynności oraz obowiązki 

Wykonawcy, obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca 

uważa za niezbędne do poniesienia, dla terminowego i prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w 

szczególności podatek VAT, oraz wszelkie inne koszty niezbędne do wykonaniem 

przedmiotu zamówienia.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 nie podlega waloryzacji przez cały okres 

związania umową.  

4. Zamawiający w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT 

dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia na warunkach określonych w § 9 ust. 1 pkt 

6 niniejszej umowy. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 realizowane będzie na podstawie faktur 

VAT częściowych wystawianych przez Wykonawcę na koniec miesiąca wykonania 

przedmiotu umowy określonego w § 1, na kwotę zgodną z załącznikiem nr 3 do umowy. 

6. Termin płatności faktur, o których mowa w ust. 5 wynosi 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. 

7. Zamawiający dokona zapłaty w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy 

Wykonawcy podany na fakturze zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

§ 5 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową lub inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie 

mniejszą niż 2 000 000,00 zł. Polisa stanowi integralną część umowy. Kopię polisy 

Wykonawca przedkłada przed podpisaniem umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w powyższym 

ustępie, przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu nową polisę lub aneks do 

polisy przedłużający termin jej obowiązywania. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży 

Zamawiającemu w terminie 3 dni przed wygaśnięciem umowy ubezpieczenia kserokopii 
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nowej polisy lub aneksu do polisy, to Zamawiający ma prawo wstrzymać z winy 

Wykonawcy realizację przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodów wpłat 

składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu 

zapłaty, pod rygorem wstrzymania przez Zamawiającego z winy Wykonawcy realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy na warunkach w niej określonych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron niniejszej umowy,  

z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy brutto, 

2) za zwłokę w rozpoczęciu umowy lub wykonaniu umowy – w wysokości 0,1% wartości 

umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu 

rozpoczęcia lub wykonania, 

3) w przypadku nienależytego wykonania umowy - w wysokości 1.000,00 zł za każdy 

ujawniony przypadek. 

3. Przez nienależyte wykonanie umowy strony rozumieją w szczególności: 
a) umyślną szkodę wyrządzoną przez pracownika Wykonawcy, 
b) umyślne współdziałanie pracownika Wykonawcy z osobą wyrządzającą szkodę w 

mieniu Zamawiającego, 
c) niezapewnienie ciągłości ochrony, 
d) wykonywanie obowiązków z naruszeniem obowiązujących przepisów przez 

pracowników Wykonawcy, 
e) brak ważnych uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej u osoby 

delegowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,  
f) ujawnienie przypadku pełnienia służby przez pracownika Wykonawcy pod wpływem 

alkoholu bądź środków odurzających, 
g) szkody powstałe u Zamawiającego z winy Wykonawcy lub jego pracowników w 

wyniku lekkomyślności, niedbalstwa lub rażącego niedbalstwa, 
h) niepoprawienia jakości świadczonych usług, pomimo wcześniejszego, pisemnego 

zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń w tym zakresie.  
4. Wykonawca za uchylanie się od obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o 

pracę  do wykonywania ochrony osób i mienia określonych w § 3 ust. 13 niniejszej 

umowy w obiektach Zamawiającego, z wyłączeniem grupy interwencyjnej – zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty tydzień 

zwłoki w zakresie wykonania tego obowiązku. 

5. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych. 

6. Naliczane kary mają charakter zaliczany tj.: podlegają potrąceniu z kwoty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. W przypadku braku możliwości 

potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązany on jest zapłacić 

karę umowną w terminie 7 dni od wezwania go do zapłaty przez Zamawiającego.  

7. Na potrącenie kar z faktury/rachunku Wykonawca wyraża pisemną zgodę. 
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§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji: 
a) o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2020 r. poz.1086.) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach, 

b) gdy wobec Wykonawcy prowadzone jest postępowanie likwidacyjne lub 
upadłościowe, 

c) gdy Wykonawcy wygaśnie lub zostanie cofnięta koncesja na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, 

d) gdy Wykonawca nie przedłuży ważności polisy ubezpieczeniowej obejmującej 
niniejszą umowę. 

 

§ 8 

Zmiany w umowie 

1. Zmiany w umowie mogą być dokonane wyłącznie w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 

1) zmiany przepisów prawa mających istotny wpływ na realizację umowy,  

2) zmian korzystnych dla Zamawiającego,  

3) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy,  

4) wystąpienia potrzeby modyfikacji zakresu świadczenia, a jeżeli te zmiany spowodują 

konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, również obniżenie 

wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana tego zakresu nie może wykraczać poza 

określenie przedmiotu zamówienia zawarte w „Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia”-zał. nr 1 do umowy, ze względu na:  

 przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej propozycji zmian, 

która w razie przyjęcia: obniży wydatki ponoszone przez Zamawiającego na 

wykonanie przedmiotu zamówienia, poprawi jakość, sprawność prac 

świadczonych dla Zamawiającego, bądź w inny sposób będzie korzystna dla 

Zamawiającego, 

5) w sytuacji zmiany osób reprezentujących strony w przypadku zmian organizacyjnych, 

zmiany osób wskazanych do wykonywania czynności związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania 

określone w umowie, 

6) zmiana obowiązujących stawek VAT – cena umowna może ulec zmianie, w 

przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana ceny może obejmować wyłącznie 

zakres usług niewykonanych i rozliczana jest na korzyść Zamawiającego, 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

2. Integralną częścią umowy są:  

1) szczegółowy opis przedmiotu umowy - załącznik nr 1 do umowy; 

2) oferta Wykonawcy z dnia ………………; 
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3) wykaz osób lub służb do powiadomienia w przypadku powstania alarmu oraz 

czasy załączania i wyłączania lokalnego systemu alarmowego określono w 

kartach dla poszczególnych obiektów - załącznik nr 2 do umowy; 

4) wykaz osób które będą wykonywać czynności ochrony fizycznej osób i mienia  

u zamawiającego i oświadczenie, że wszyscy Ci pracownicy, są zatrudnieni na 

podstawie umowy o pracę - załącznik nr 3 do umowy; 

5) harmonogram płatności i miesięcznych maksymalnych kwot wynagrodzenia 

Wykonawcy z uwzględnieniem okresów realizacji umowy - załącznik nr 4 do 

umowy; 

6) oświadczenie RODO Wykonawcy 1 - załącznik nr 5 do umowy; 

7) oświadczenie RODO Wykonawcy 2 - załącznik nr 6 do umowy; 

8) polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodami zapłaty za polisę 

- są integralnymi częściami niniejszej umowy. Dokumenty te wzajemnie się 

uzupełniają i wyjaśniają, co oznacza, że zawarte w nich zobowiązania są w 

równym stopniu wiążące Strony umowy. 

3. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

4. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji umowy, dla których Strony 

nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

5. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

6. Zamawiający wskazuje do nadzoru nad realizacją zamówienia następującą osobę: 

Mirosław Więcek – Kierownik Działu Administracyjnego i Projektów, tel. 77 453 78 72, 

wew. 55, e-mail: administracja@muzeum.opole.pl 

7. Wykonawca wskazuje do nadzoru nad realizacją zamówienia następującą osobę: 

………………………., tel. …………………………….., e-mail ……………………………… 

8. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie uznane przez Sąd lub inny  

właściwy  organ  za  nieważne,  nieskuteczne  lub  niemożliwe  do  wykonania, wówczas  

nie  będzie  to  miało  wpływu  na  ważność,  skuteczność  i  możliwość egzekwowania  

pozostałych  postanowień  niniejszej  umowy,  a  Strony  podejmą niezbędne kroki w celu 

zastąpienia nieważnego lub niemożliwego postanowienia, tak aby uczynić je ważnym, 

skutecznym i możliwym do wykonania zgodnie z intencją Stron wyrażoną w 

postanowieniu zastępowanym.  

 

 

 

 

 

 

  

        ……………………….     ………………………. 

        ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy 
 

Szczegółowy opis zamówienia 
 
Nazwa zamówienia: Kompleksowe usługi ochrony osób i mienia w obiektach będących 

we władaniu Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. 

 
I. Usługa  obsługi  „stacjonarnej” ochrony osób i mienia przez  kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej obiektu Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ul. Św. 
Wojciecha 13, oraz asysta kluczy dla tego obiektu.  
 
 
1. Ochrona fizyczna: 
 
Zapewnienie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia świadczonej przez 
kwalifikowanych  pracowników ochrony w obiekcie Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 
przy ul. św. Wojciecha 13 w następujących dniach i wymiarze godzinowym: 
 

a) Poniedziałek–Piątek – godz. 06:00-18:00, 
b) Sobota-Niedziela – godz. 08:30-17:30 (każda ostatnia niedziela miesiąca Muzeum 

nieczynne). 
 
Miejsce pracy: pomieszczenie dyżurki ochrony w budynku administracyjnym Muzeum Śląska 
Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13. 
 
Do zadań pracownika ochrony należeć będzie poza podstawowym zakresem wynikającym  
z usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia także: 
1) Otwieranie przed rozpoczęciem pracy oraz zamykanie po jej zakończeniu drzwi 

wejściowych do  budynku muzeum, 
2) Uzbrajanie i rozbrajanie urządzeń antywłamaniowych, po uprzednim upewnieniu się, 

że nikt nie przebywa w strefie objętej systemem, 
3) Wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń biurowych, magazynowych, sal 

wystawienniczych i innych pomieszczeń zlokalizowanych w Opolu, ul. św. Wojciecha 9 
i 13, Mały Rynek 7 i 7a, Krawieckiej 13, Ozimskiej 10, Gminnej 3 oraz Oleskiej 127 
upoważnionym pracownikom, a także innym osobom za okazaniem upoważnienia 
wydanego przez Dyrekcję wraz z prowadzeniem ewidencji kluczy, 

4) Prowadzenie ewidencji osób zewnętrznych wchodzących do budynku 
administracyjnego,  
ul. św. Wojciecha 13 – w tym czas wejścia i wyjścia, 

5) Obsługa interesantów przychodzących do obiektu Muzeum ul. św. Wojciecha 13 
poprzez kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych, 

6) Stała obserwacja poprzez system telewizji dozorowej ruchu osób w budynkach 
wystawowych  oraz wokół nich w Opolu tj.:  ul. Mały Rynek 7 i 7a, ul. św. Wojciecha 9, 

7) Obsługa central przeciwpożarowych, przeciwwłamaniowych w wypadku powstania 
alarmów oraz systemu telewizji dozorowej– dot. obiektów muzeum zlokalizowanych w 
Opolu przy ul. Mały Rynek 7 i 7a, św. Wojciecha 9 i 13, Krawieckiej 13, 

8) Informowanie Dyrekcji Muzeum oraz swoich bezpośrednich przełożonych  
o ewentualnie powstałych alarmach pożarowych bądź włamaniowych oraz 
zauważonych niepożądanych działaniach osób trzecich (z adnotacją w dzienniku 
służby), 

9) Obchody obiektów zlokalizowanych przy ul. św. Wojciecha 13, ul. Mały Rynek 7 i 7a, 
Krawieckiej 13 w Opolu po rozpoczęciu pracy oraz po zakończeniu pracy, w tym 
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kontrola zamknięcia pomieszczeń oraz drzwi wejściowych Muzeum, sprawdzenie czy 
w obiektach nie przebywają osoby nieupoważnione i/lub przedmioty budzące 
podejrzenie, 

10) Ostrzeganie i alarmowanie w razie zaistnienia bezpośrednich zagrożeń  
w monitorowanych obiektach stacji monitorowania, Dyrekcji Muzeum, swoich 
bezpośrednich przełożonych oraz osób przebywających na terenie obiektu, w którym 
zlokalizowano zagrożenie. 

11) Informowanie stacji monitorowania o dodatkowych wejściach upoważnionych osób 
(innych niż ustalone) na obiekty Muzeum tj. ul. Gminna 3, ul. Oleska 127, ul. Ozimska 
10 w Opolu oraz ul. Leśnicka 28 w Górze św. Anny. 

12) Współdziałanie ze służbami porządkowymi i ratowniczymi w nagłych przypadkach lub 
na polecenie Dyrekcji Muzeum lub bezpośredniego przełożonego. 

13) Podjęcie stosownej interwencji w sytuacji, gdy zachowanie osoby (osób) obecnej na 
terenie Zamawiającego zagraża życiu, zdrowiu lub mieniu użytkowników bądź 
pracowników Zamawiającego, 

14) Niedopuszczenia do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony (osoby w stanie 
wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowujące się głośno i 
agresywnie), 

15) Reagowanie na zagrożenia zaistniałe na terenie obiektu poprzez natychmiastowe 
zawiadamianie Zamawiającego, stacji monitorowania, a w razie potrzeby wezwanie 
policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, 

16) Przywołanie grupy interwencyjnej w razie stwierdzenia istotnego zagrożenia,  
w szczególności w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszenia 
porządku publicznego lub na polecenie Zamawiającego, 

17) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony obiektu i mienia, a w szczególności 
prowadzenia rejestru służb ochrony, 

18) Prowadzenie ewidencji wadliwego działania urządzeń teletechniczno-informatycznych 
umiejscowionych w pomieszczeniu portierni w budynku administracyjnym w Opolu, ul. 
św. Wojciecha 13. 

19) Prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji powstałej w wyniku 
wykonywania obowiązków służbowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
oraz obowiązującymi w Muzeum wytycznymi, 

20) Bieżące zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z zakresem swojej pracy 
przełożonemu. 

 
2. Asysta kluczy: 
1) Zapewnienie usługi asysty kluczy (asysta przy otwieraniu i zamykaniu budynku) 

wykonywanej przez grupę interwencyjną SUFO wykonawcy zgodnie  
z obowiązującymi normami i przepisami do obiektu Muzeum Śląska Opolskiego  
w Opolu przy ul. św. Wojciecha 13 w okresie obowiązywania umowy w następujących 
godzinach: 

2) poniedziałek–piątek– otwarcie Muzeum o godz. 06:00, zamknięcie o godz. 18:00, 
3) sobota–niedziela – otwarcie Muzeum o godz. 08:30, zamknięcie o godz. 17:30 (każda 

ostatnia niedziela miesiąca Muzeum nieczynne). 
4) Zapewnienie usługi asysty kluczy (asysta przy otwieraniu i zamykaniu budynku)  

w nagłych sytuacjach pracownikom MŚO za wyraźną zgodą Dyrektora Muzeum. 
5) Depozyt kluczy wejściowych do obiektu Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu przy  

ul. św. Wojciecha 13 poza godzinami otwarcia obiektu. 
 
Termin realizacji zakresu I. od dnia zawarcia umowy (planowany termin 01.08.2020r.) 
do 31.12.2022 r. 
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II. Usługa obsługi „mobilnej” ochrony osób i mienia przez kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej posiadających legitymację dopuszczającą do 
posiadania broni w obiektach: 
 
1) Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu: 
ul. św. Wojciecha 9 i 13, 
ul. Mały Rynek 7 i 7a, 
ul. Ozimska 10, 
ul. Gminna 3, 
ul. Oleska 127. 
2) Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny: 
ul. Leśnicka 28, Góra Św. Anny. 
 
 
Zadanie ma polegać na: 
- podjazdach grupy interwencyjnej w godz. pomiędzy 20:00 a 06:00, co najmniej trzy razy na 
dobę, w nieregularnych odstępach czasu potwierdzonych przy pomocy elektronicznego 
systemu kontroli obchodów; 
- posiadaniu całodobowo do dyspozycji co najmniej dwóch Grup Interwencyjnych SUFO. 
 
III. Usługa ochrony „stacjonarnej” osób i mienia wykonywanej przez kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej, posiadających dopuszczenie do posiadania broni 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w obiektach: 
 
Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia: 
 
1) Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Św. Wojciecha 13 i 9, ul. Mały Rynek 7i 7a: 

Godziny i dni wykonywania usługi od wtorku do niedzieli w godz.09.30-17.00 
(poniedziałek oraz każda ostatnia niedziela miesiąca Muzeum zamknięte): 

a) fizyczna ochrona obiektu oraz osób przez osoby, które posiadają wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz legitymację dopuszczającą do 
posiadania broni, 

b) przeznaczenie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z 06.08.1998 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych 
uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania 
broni i amunicji pracownikowi ochrony na danej zmianie min. 1 sztuki paralizatora 
elektrycznego na pozwolenie oraz środków przymusu bezpośredniego, 

c) zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia i przechowywania paralizatorów na terenie 
ochranianych obiektów oraz ich użytkowania zgodnie z przepisami, 

d) udzielanie informacji osobom zwiedzającym, interesantom i gościom Muzeum  
o sposobie poruszania się w obiektach wraz z kierowaniem do odpowiednich działów  
i prowadzenie ich ewidencji, wspólnie z pracownikami stacjonarnej ochrony fizycznej 
znajdującej się w budynku ul. Św. Wojciecha 13. 

e) przeprowadzenie kontroli pomieszczeń w obiektach przed zakończeniem pracy, w tym: 
wyłączanie zbędnego oświetlenia, sprawdzanie właściwego zamknięcia okien i drzwi w 
poszczególnych pomieszczeniach muzeum.  

f) kontrola ruchu osobowego oraz podejmowanie działań w przypadku wykrycia 
nieprawidłowości, wspólnie z pracownikami stacjonarnej ochrony fizycznej znajdującej 
się  w budynku ul. Św. Wojciecha 13. 

g) podjęcie stosownej interwencji w sytuacji, gdy zachowanie osoby (osób) obecnej na 
terenie Zamawiającego zagraża życiu, zdrowiu lub mieniu użytkowników bądź 
pracowników Zamawiającego, 
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h) niedopuszczenia do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony (osoby w stanie 
wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowujące się głośno i 
agresywnie), 

i) reagowanie na zagrożenia zaistniałe na terenie obiektu poprzez natychmiastowe 
zawiadamianie Zamawiającego, stacji monitorowania, a w razie potrzeby wezwanie 
policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, 

j) przywołanie grupy interwencyjnej w razie stwierdzenia istotnego zagrożenia,  
w szczególności w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszenia 
porządku publicznego lub na polecenie Zamawiającego, 

k) prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony obiektu zgodnie z Planem Ochrony; 
l) podejmowanie innych czynności niezbędnych w celu właściwej ochrony osób, obiektów  

i mienia na terenie objętym ochroną, 
m) doraźna obsługa systemu wizyjnego przez pracownika polegająca na obserwacji 

siedziby za pomocą istniejącego systemu kamer wraz z urządzeniami rejestrującymi. 
 
2) Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 10: 

Godziny i dni wykonywania usługi od wtorku do soboty w godz.09.30-17.00 
(poniedziałek oraz każda niedziela miesiąca Muzeum zamknięte): 

a) fizyczna ochrona obiektu przez osoby, które posiadają wpis na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej oraz legitymację dopuszczającą do posiadania broni, 

b) przeznaczenie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z 06.08.1998 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych 
uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz 
ewidencjonowania broni i amunicji pracownikowi ochrony na danej zmianie min. 1 
sztuki paralizatora elektrycznego na pozwolenie oraz środków przymusu 
bezpośredniego, 

c) zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia i przechowywania paralizatorów na 
terenie ochranianych obiektów oraz ich użytkowania zgodnie z przepisami, 

d) udzielanie informacji osobom zwiedzającym, interesantom i gościom Muzeum  
o sposobie poruszania się w obiekcie wraz z prowadzeniem ich ewidencji.  

e) przeprowadzenie kontroli pomieszczeń w obiekcie przed zakończeniem pracy, w tym: 
wyłączanie zbędnego oświetlenia, sprawdzanie właściwego zamknięcia okien i drzwi  
w poszczególnych pomieszczeniach Muzeum, 

f) kontrola ruchu osobowego oraz podejmowanie działań w przypadku wykrycia 
nieprawidłowości,  

g) podjęcie stosownej interwencji w sytuacji, gdy zachowanie osoby (osób) obecnej na 
terenie Zamawiającego zagraża życiu, zdrowiu lub mieniu użytkowników bądź 
pracowników Zamawiającego, 

h) niedopuszczenia do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony (osoby  
w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowujące się 
głośno i agresywnie), 

i) reagowanie na zagrożenia zaistniałe na terenie obiektu poprzez natychmiastowe 
zawiadamianie Zamawiającego, stacji monitorowania, a w razie potrzeby wezwanie 
policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, 

j) przywołanie grupy interwencyjnej w razie stwierdzenia istotnego zagrożenia,  
w szczególności w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszenia 
porządku publicznego lub na polecenie Zamawiającego, 

k) prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony obiektu i mienia, a w szczególności 
prowadzenia rejestru służb ochrony, 

l) podejmowanie innych czynności niezbędnych w celu właściwej ochrony osób, 
obiektów i mienia na terenie objętym ochroną, 

m) doraźna obsługa systemu wizyjnego przez pracownika polegająca na obserwacji 
siedziby za pomocą istniejącego systemu kamer wraz z urządzeniami rejestrującymi, 
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n) obsługa systemu alarmowania pożarowego przez pracownika polegająca na dozorze  
i weryfikacji sygnałów emitowanych przez centralę sygnalizacji pożaru. 

 
3) Oddział Muzeum Śląska Opolskiego – Muzeum Czynu Powstańczego, ul. Leśnicka 28, 

Góra św. Anny: 
Godziny i dni wykonywania usługi od wtorku do niedzieli w godz.09.00-16.00 
(poniedziałek oraz każda ostatnia niedziela miesiąca Muzeum zamknięte) 

 
a) fizyczna ochrona obiektu przez osoby, które posiadają wpis na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej oraz legitymację dopuszczającą do posiadania broni, 
b) przeznaczenie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z 06.08.1998 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych 
uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania 
broni i amunicji pracownikowi ochrony na danej zmianie min. 1 sztuki paralizatora 
elektrycznego na pozwolenie oraz środków przymusu bezpośredniego, 

c) zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia i przechowywania paralizatorów na terenie 
ochranianych obiektów oraz ich użytkowania zgodnie z przepisami, 

d) kierowanie zwiedzających i interesantów i gości muzeum do odpowiednich działów  
i prowadzenie ich ewidencji,  

e) przeprowadzenie kontroli pomieszczeń w obiekcie przed zakończeniem pracy, w tym: 
wyłączanie zbędnego oświetlenia, sprawdzanie właściwego zamknięcia okien i drzwi  
w poszczególnych pomieszczeniach Muzeum, 

f) kontrola ruchu osobowego oraz podejmowanie działań w przypadku wykrycia 
nieprawidłowości,  

g) podjęcie stosownej interwencji w sytuacji, gdy zachowanie osoby (osób) obecnej na 
terenie Zamawiającego zagraża życiu, zdrowiu lub mieniu użytkowników bądź 
pracowników Zamawiającego, 

h) niedopuszczenia do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony (osoby w stanie 
wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowujące się głośno i 
agresywnie), 

i) reagowanie na zagrożenia zaistniałe na terenie obiektu poprzez natychmiastowe 
zawiadamianie Zamawiającego, stacji monitorowania, a w razie potrzeby wezwanie 
policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, 

j) przywołanie grupy interwencyjnej w razie stwierdzenia istotnego zagrożenia,  
w szczególności w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszenia 
porządku publicznego lub na polecenie Zamawiającego, 

k) prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony obiektu zgodnie z Planem Ochrony, 
l) podejmowanie innych czynności niezbędnych w celu właściwej ochrony osób, obiektów  

i mienia na terenie objętym ochroną, 
m) doraźna obsługa systemu wizyjnego przez pracownika polegająca na obserwacji 

siedziby za pomocą istniejącego systemu kamer wraz z urządzeniami rejestrującymi, 
n) obsługa systemu alarmowania pożarowego przez pracownika polegająca na dozorze  

i weryfikacji sygnałów emitowanych przez centralę sygnalizacji pożaru. 
 
Zabezpieczenie pełnego wyposażenia swoich pracowników na posterunkach w obiektach 
muzeum  w jednolite umundurowanie, środki przymusu bezpośredniego oraz telefony 
komórkowe, sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją zadań służby ochrony, dbałości o 
dyscyplinę, schludny wygląd, uprzejmość oraz kulturę zachowania podległych pracowników 
ochrony wobec pracowników, gości i zwiedzających Muzeum. 
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Wykonawca: 
Wykonawca, w celu realizacji przedmiotu zamówienia, udostępni na własny koszt i 
odpowiedzialność Zamawiającemu:  
- nadajniki radiowe/GSM; 
- karty SIM, 
- zamontuje na własny koszt wszystkie potrzebne nadajniki we wszystkich obiektach 
objętych przedmiotem zamówienia. 
 
Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, zlecić wykonania zamówienia innemu 
podmiotowi.  
 
Konsorcjum: 
Jeżeli ofertę składa konsorcjum, to każdy z partnerów musi spełniać warunki zawarte w 
postępowaniu w zakresie referencji i ubezpieczenia. 
Dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy w postaci oświadczenia 
potwierdzającego posiadanie dwóch grup interwencyjnych SUFO na terenie miasta Opola.  
 
Podwykonawcy: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania z podwykonawców. 
Zamawiający wymaga posiadania własnej Stacji Monitorowania Alarmów (SMA). 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach w trakcie 
realizacji umowy. 
 
Termin realizacji zakresu II i III od 01.01.2021 r do 31.12.2022 r. 
 
IV. Usługa monitorowania lokalnego systemu alarmowego wraz z zabezpieczeniem 
grupą interwencyjną obiektów Muzeum Śląska Opolskiego: 
 
a) Budynek administracyjny :Opole, ul. Św. Wojciecha 13, 
b) Kamienica czynszowa: Opole, ul. Św. Wojciecha 9, 
c) Budynki wystawowe: Opole, ul. Mały rynek 7 i 7a, 
d) Budynek (archiwum): Opole, ul. Krawiecka 13, 
e) Budynek Galerii MŚO: Opole, ul. Ozimska 10, 
f) Budynek magazynowy;Opole,ul.Gminna3, 
g) Budynek magazynowy: Opole,ul.Oleska127 (parter), 
h) Budynek magazynowy:Opole,ul.Oleska127 (I piętro), 
i) Muzeum Czynu Powstańczego: Góra Św.Anny,ul.Leśnicka28. 
 
Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia: 
 
a) Usługa monitoringu polega na przyjęciu informacji z lokalnej centrali alarmowej 

zainstalowanej w lokalnym systemie alarmowym w danym obiekcie Zamawiającego do 
operatora stacji monitorowania alarmów Wykonawcy i przekazaniu odpowiadających tym 
sygnałom informacji wskazanym przez Zamawiającego osobom, służbom lub 
instytucjom, wskazanym na etapie zawierania umowy z Wykonawcą. Informacja, o której 
mowa w zdaniu poprzednim, przesyłana będzie za pomocą łącza GSM lub linii 
telefonicznej komutowanej. 

b) W ramach usługi monitoringu Wykonawca świadczyć ma również usługę kontroli przez 
operatora stacji monitorowania alarmów stanu zgodności uzbrojenia i rozbrojenia 
systemu alarmowego Zamawiającego. Ze względów bezpieczeństwa, Zamawiający 
wskaże czasy uzbrojenia i rozbrojenia systemu alarmowego w poszczególnych 
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obiektach oraz osoby / służby do powiadomienia na etapie zawierania umowy  
z Wykonawcą. 

c) Usługa zabezpieczenia obiektów grupą interwencyjną, w razie stwierdzenia istotnego 
zagrożenia, w szczególności w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub 
naruszenia porządku publicznego, polega na podjęciu interwencji przez grupę 
interwencyjną Wykonawcy. 

d) Dla obiektów, o których mowa w pkt. III., ppkt. a-h, czas dojazdu grupy interwencyjnej 
wynosić może nie więcej, niż 15 minut, a dla obiektu, o który mowa w pkt. III., ppkt. i nie 
więcej, niż 30 minut. 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach w trakcie 
realizacji umowy. 
 
Termin realizacji zakresu IV od 01.01.2021 r do 31.12.2022 r. 
 
 
V. Usługa zdalnej weryfikacji wizyjnej w obiektach będących we władaniu Muzeum 
Śląska Opolskiego: 
 
a) Budynek administracyjny :Opole, ul. Św. Wojciecha 13, 
b) Kamienica czynszowa: Opole, ul. Św. Wojciecha 9, 
c) Budynki wystawowe: Opole, ul. Mały rynek 7 i 7a, 
d) Budynek (archiwum):Opole, ul. Krawiecka 13, 
e) Budynek Galerii MŚO: Opole, ul. Ozimska 10, 
f) Budynek magazynowy: Opole, ul. Gminna 3, 
g) Muzeum Czynu Powstańczego: Góra Św. Anny, ul. Leśnicka 28. 
 
Szczegółowy opis  realizacji przedmiotu zamówienia: 
 
Usługa zdalnej weryfikacji wizyjnej polega na przyjęciu i weryfikacji informacji z obrazu 
maksymalnie 86 kamer telewizji dozorowej zainstalowanych w lokalnym systemie wizyjnym 
Zamawiającego do stacji monitorowania alarmów Wykonawcy i przekazaniu 
odpowiadających tym sygnałom informacji wskazanym przez Zamawiającego osobom, 
służbom lub instytucjom, wskazanym na etapie zawierania umowy z Wykonawcą. 
Usługa zdalnej weryfikacji wizyjnej rozpoczyna się z chwilą otrzymania sygnału  
o wystąpieniu alarmu w lokalnym systemie alarmowym Zamawiającego, a kończy z chwilą 
zakończenia interwencji. 
Informacja wizyjna przesyłana jest za pomocą linii telefonicznej komutowanej poprzez łącze 
internetowe. 
Ze względów bezpieczeństwa Zamawiający wskaże osoby/służby do powiadamiania  
w przypadku wystąpienia alarmu na etapie zawierania umowy z wykonawcą. 
W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę uszkodzenia lokalnego systemu wizyjnego lub 
wystąpienia informacji o alarmie w obiekcie Zamawiającego, wykonawca zobowiązany 
będzie, na żądanie  zamawiającego, do stawienia się w obiekcie nadzorowanym 
elektronicznie w czasie nie dłuższym niż 45 minut od momentu powiadomienia, celem 
dokonania szczegółowej kontroli wewnątrz obiektu objętego usługą weryfikacji wizyjnej. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach w trakcie 
realizacji umowy. 
 
Termin realizacji zakresu V od 01.01.2021 r do 31.12.2022 r. 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

 

Wykaz osób lub służb do powiadomienia w przypadku powstania alarmu oraz czasy 

załączania i wyłączania lokalnego systemu alarmowego określono w kartach dla 

poszczególnych obiektów 

 
 
Nazwa zamówienia: Kompleksowe usługi ochrony osób i mienia w obiektach będących 

we władaniu Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. 

Opracowuje Zamawiający i przedkłada Wykonawcy przed zawarciem umowy. 
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Załącznik nr 3 do umowy 

Wykaz osób które będą wykonywać czynności ochrony fizycznej osób i mienia  

u zamawiającego i oświadczenie, że wszyscy Ci pracownicy, są zatrudnieni na 

podstawie umowy o pracę 

 

Nazwa zamówienia: Kompleksowe usługi ochrony osób i mienia w obiektach będących 

we władaniu Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. 

Opracowuje Wykonawca i przedkłada Zamawiającemu przed zawarciem umowy. 

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie wymienione osoby w niniejszym wykazie są zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę i będą w czasie trwania niniejszej umowy.  
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Załącznik nr 4 do umowy 

 

 

Harmonogram płatności i miesięcznych maksymalnych kwot wynagrodzenia 

Wykonawcy z uwzględnieniem okresów realizacji umowy 

 

Nazwa zamówienia: Kompleksowe usługi ochrony osób i mienia w obiektach będących 

we władaniu Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. 

 

Opracowuje Wykonawca i przedkłada Zamawiającemu przed zawarciem umowy 
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Załącznik nr 5 do umowy 

 

OŚWIADCZENIE RODO 1 

 

Nazwa zamówienia: Kompleksowe usługi ochrony osób i mienia w obiektach będących 

we władaniu Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. 

 

Nr umowy  ……………………… z dnia ………………….. 

 

Imię i nazwisko osoby fizycznej: ………………………………………………… 

 

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:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający:  

Muzeum Śląska Opolskiego 

ul. Św. Wojciecha 13 

45-023 Opole 

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

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

c) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych kontakt: tel. 77 443 17 64  

e-mail: iod@muzeum.opole.pl; 

d) 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 (Dz. U. z 2020 poz. 1086) dalej „ustawa Pzp”; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez 

okres nie krótszy niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

f) 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;   

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących  

z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może 

żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

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

z zastrzeżeniem, iż skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp; 

− 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 oraz  

z zastrzeżeniem iż, wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 

2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;   

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

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

i) 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.  

 

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią przedmiotowego dokumentu. 

Treść tego dokumentu jest dla mnie zrozumiała i czytelna i przyjmuję jego treść do 

wiadomości. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji 

przedmiotowego zamówienia.  

 

 

 

Miejscowość, data     

 

………………………    ……………………………………. 

      Czytelnie imię i nazwisko 
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Załącznik nr 6 do umowy 

 

OŚWIADCZENIE RODO 2 

 

 

Nazwa zamówienia: Kompleksowe usługi ochrony osób i mienia w obiektach będących 

we władaniu Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. 

 

Nr umowy  ………………… z dnia ………………….. 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć):………………………….………………………………….. 

 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),  wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się i realizację zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

Osoby uprawnione do reprezentowania (działania na rzecz) wykonawcy wg zapisów 

właściwego rejestru  np. Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności 

gospodarczej lub stosownego pełnomocnictwa, dowód osobisty. 

 

Miejscowość,  data  ………………………    

 ……….…………………………………. 

Pieczęć i podpisy osoby/osób 

uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy 


