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wersja edytował na - plik: formularz oferty



Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz oferty

telefon ............................

fa k s ...........................................................

Nazwa i adres w ykonaw cy

E -m a il...........................................................

telefon ............................

fa k s ...................................................

E -m a il...........................................................

Nazwa i adres w ykonaw cy

Pełnomocnik
(dotyczy w ykonaw ców  wspólnie ubiegających

się o zamówienia)

Adres skrzyn ki podaw czej ePUAP W ykonaw cy

O F E R T A

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nysie

ul. KEN 1A, 48-303 Nysa



W  odpowiedzi na ogłoszenie o zam ówieniu w trybie, w trybie podstawowym bez 
negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z 11 w rześnia 2019 r. oferujem y w ykonanie 

zamówienia, przedmiotem którego jest

Ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku Noclegowni 
przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie

Za realizację przedm iotu zam ówienia o feru jem y:

Ogółem wartość zamówienia brutto:......................................................................... zł
(słownie:...............................................................................................................) w tym:

I) Cena kom pleksowego m iesięcznego w ykonyw ania przedm iotu zam ówienia (w 

tym ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku Noclegowni przy ul. Baligrodzkiej 

7 w Nysie) w miesiącach od stycznia 2022r. do 30 kwietnia 2022r. (4 miesiące), od 

1 października 2022r. do 31 grudnia 2022r. (3 miesiące) - ochrona całodobowa 

styczeń m iesięczna cena brutto..........................

luty miesięczna cena brutto................................

marzec miesięczna cena b ru tto .............................

kwiecień m iesięczna cena b ru tto ............................

październik m iesięczna cena b ru tto ....................

listopad miesięczna cena b ru tto ...............................

grudzień m iesięczna cena brutto.......................................

Cena kom pleksowego m iesięcznego w ykonyw ania przedm iotu zam ówienia (w tym 

ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku Noclegowni przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie) 

w miesiącach od 1 maja 2022r.- 30 w rześnia 2022r. (5 miesięcy) - ochrona od godziny 

20 . 00 - 8.00

maj m iesięczna cena b ru tto .......................................................

czerw iec miesięczna cena b ru tto ...........................................

lipiec miesięczna cena brutto....................................................

sierpień m iesięczna cena b ru tto .............................................



wrzesień m iesięczna cena brutto

Ośw iadczam y, że powyższa cena zawiera w szystkie koszty jakie ponosi Zam aw iający w 

przypadku wyboru niniejszej oferty, cena ta nie ulegnie zmianie w trakcie umowy.

Przedm iot zam ówienia wykonam y w terminie określonym w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Ośw iadczam y, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, załączonym  do 

specyfikacji istotnych warunków  zamówienia, akceptujemy bez zastrzeżeń przedmiotowe 
postanowienia, w tym warunki płatności i zobow iązujem y się, w  przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym  wzorem  i naszą ofertą.

Ośw iadczam y, że uważam y się za zw iązanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ. 
Ośw iadczam y, że przyjm ujem y warunki realizacji zamówienia określone w SWZ 
i w wyjaśnieniach do SIWZ.
Ośw iadczam , że przy realizacji w/w zam ówienia zatru d n iam ...................... osoby na umowę o

pracę.

O ferta została złożona n a ...............stronach parafowanych i kolejno ponum erowanych od

n r ...............do

nr.....................

Integralną część oferty stanow ią następujące dokumenty:

1 ) ..................................................................

2) ..................................................................

3) .............................................................

(m iejscowość i d a ta )



Podpis W ykonaw cy

(podpis w ykonaw cy lub podpis osoby/ ób uprawnionej /ych do reprezentowan w ykonaw cy 

lub wykonaw ców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zam ów ien ia)

1. OŚWIADCZAMY, iż wybór naszej oferty jako najkorzystniejszej:

0 nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług*
0 prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług*

W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnej części zdania powyżej zamawiający uzna, że wybrana oferta nie prowadzi 
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

*Wartość towarów/usług podlegających odwróconemu \/AT wykonawca uwzględnia w cenie oferty, bez kwoty 
podatku, który nalicza zamawiający (Nabywca). W przypadku, gdy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (tzw. VAT odwrócony), ofertę należy uzupełnić o informację 
zawierającą: zakres (nazwę i rodzaj) towaru/usługi objętej l/AT odwróconym, symbol PKWiU (fakultatywnie) oraz 
wartość usługi/towaru bez kwoty podatku (tabela powyżej).

UWAGA: Obowiązek podania informacji, o której mowa w zdaniu wyżej dotyczy wyłącznie towarów/usług, dla 
których kwotę podatku VAT, na mocy przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nalicza zamawiający 
(nabywca) a nie wykonawca -  art. 17 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 
1054 ze zm.)
5.Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać 
firmy podwykonawców)*

6.OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze, SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje 
niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.
7.OŚWIADCZAMY, że cena ofertowa brutto została obliczona zgodnie z zasadami zawartymi w SWZ oraz oświadczamy, 
że w cenie ofertowej brutto uwzględniliśmy wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
8,OŚWIADCZAMY, że pozostajemy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.
9.ZOBOWIĄZUJEMY się wykonać zamówienie w terminie wymaganym przez Zamawiającego.
10.OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w SWZ I zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 
w SWZ, w miejscu I terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11.OŚWIADCZAMY, że Wykonawca jest:

0 małym przedsiębiorcą*
0 średnim przedsiębiorcą*
0 dużym przedsiębiorcą*
0 pochodzi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej*
0 pochodzi z państw niebędących członkami Unii Europejskiej*

(Podstawa prawna -  ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej Dz. U. z 2015 r., poz. 584)

* UWAGA ! - niepotrzebne skreślić



12.0ŚW IADCZENIE W YKONAW CY W ZAKRESIE W YPEŁNIANIA OBOW IĄZKÓW  INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH
W ART. 13 LUB ART. 14 ROPO (W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 
ust. 4 lub art. 14 ust., 5 RODO, należy zaznaczyć NIE DOTYCZY)

Ul Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane a 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), w 
skrócie „RODO", wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu.

13 Oświadczam, że podwykonawca/podmiot trzeci wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane a 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), w skrócie „RODO", wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu 
(dotyczy w szczególności danych osobowych osoby/ób fizycznej/ych skierowanej/ych do realizacji zamówienia)

13 IMIĘ DOTYCZY*

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5

13. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. (Dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy 
będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego 
osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), członka organu zarządzającego wykonawcy, 
będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), osoby fizycznej skierowanej do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w pozostałych przypadkach 
należy zaznaczyć NIE DOTYCZY)

14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na potrzeby niniejszego postępowania 
(dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową 
działalność gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną)*

Podpis wykonawcy będącego osobą fizyczną,
wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika 
wykonawcy będącego osobą fizyczną
*  skreślić, jeżeli nie dotyczy

15. Wadium zostało wniesione w fo rm ie :.....................................................................................................................................

Wadium należy zwrócić na nr konta: w banku:...........................................................................................................

(jeżeli dotyczy)

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione będzie (forma
gwarancji).................................................................................................

17. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 
Miejscowość, data podpisania...........................

Podpis/y osoby (osób) upoważnionej/ych do podpisania niniejszej



oferty w imieniu Wykonawcy/ów i pieczęć/cie Wykonawcy/ów

Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym



Załącznik Nr 2 do oferty 

Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 

48-303 Nysa 
tel. (077) 4472370

Wykonawca:

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE W YKONAW CY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

ORAZ SPEŁNIANIU W ARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ochrona fizyczna i ochrona mienia 

budynku Noclegowni i Ogrzewalni przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie"

prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przy ul. KEN 1A, oświadczam, co następuje:

1. Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 108 ust. 1 pkt 1-6, tj.:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25

czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej

-  lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 

lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;



3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi 

wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego 
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

oraz przesłanki zawarte w art. 109 ust. 1 pkt 4, 8-10, tj.:
„z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub

sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduję się on w 
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 
wszczęcia tej procedury,

2) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 
kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

3) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło 
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.

- oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8-10 ustawy Pzp,
- oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
a r t . .................. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4,8 -10). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura 
sanacyjna -
samooczyszczenie):............................................................................................................................................

Na potwierdzenie powyższego przedkładam następujące środki dowodowe:
1 )..................................................
2) ...............................................................

2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w ogłoszenie o zamówieniu i SWZ.

3. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w ogłoszenie o zamówieniu i SWZ.:

polegam na zasobach innego/ych podmiotu/ów* 
nie polegam na zasobach innego/ych podmiotu/ów*

*zaznaczyć właściwe
Nazwa i adres podmiotu:

Udostępniane zasoby:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu, w przypadku zaznaczenia, 
iż Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:



Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Podpis/y osoby (osób) upoważnionej/ych do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu Wykonawcy/ów i pieczęć/cie Wykonawcy/ów

Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.



Załącznik nr 3 do SWZ -  do oferty

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia

W imieniu
(podać nazwę i adres podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów przy wykonywaniu zamówienia: „ Ochrona fizyczna i ochrona 
mienia budynku Noclegowni i Ogrzewalni przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie"
będącego przedmiotem ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa i adres wykonawcy, któremu udostępniane sq zasoby)

Oświadczam, że:
1) Udostępniam wykonawcy nasze zasoby w zakresie:

(określenie zasobu -  sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolność techniczna i zawodowa /wiedza 
i doświadczenie/osoby /potencjał kadrowy/) obejmującym:

(należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków, określonych w SWZ, przez 
udostępniane zasoby)

2) Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego 
będzie następujący:

3) Zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

4) Zrealizuję roboty/usługi*, których dotyczą udostępniane przeze mnie zasoby, odnoszące się do warunków 
udziału dotyczących wykształcenia*, kwalifikacji zawodowych* lub doświadczenia*, na których polega 
wykonawca.

*niepotrzebne skreślić

dnia 2021 roku

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby)



Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.



Załącznik Nr 4 do SWZ -  na 
wezwanie

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji)

Oświadczenia W ykonawcy o aktualności informacji zawartych 
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, w zakresie podstaw 

wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

pn. "Ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku Noclegowni i Ogrzewalni przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie,

oświadczam, co następuje:

n Oświadczam, że złożone w przedmiotowym postępowaniu informacje zawarte w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

H Oświadczam, że złożone w przedmiotowym postępowaniu informacje zawarte w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 8-10 ustawy Pzp,

są aktualne / są nieaktualne1

Data:

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów)

1 Skreślić niepotrzebne. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć 
stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

2 Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem

osobistym.



Załącznik nr 5 - na wezwanie

(nazwa Wykonawcy)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 
doświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.

Lp. Funkcja Doświadczenie i
uprawnienia

Podstawa
dysponowania
osobami

|_

L
Dokument przekazuje się w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym

(miejscowość, data) Podpis W ykonaw cy



Załącznik Nr 6 - na wezwanie

Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie 
ul. KEN 1A 
48-303 Nysa

"Ochrona fizyczna i ochrona m ienia budynku N oclegow ni i O grzew aln i przy ul. B aligrodzkiej 7
w Nysie"

Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów)

1.

2 ‘

Zgodnie z wymogami art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) niniejszym 
oświadczam (y), że:

21 nie należę do żadnej grupy kapitałowej*

21 nie naieżę do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2021, poz. 275)

21 należę do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2021, poz. 275) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty 

*niepotrzebne skreślić______ _________ ____________________________________________
NAZWA WYKONAWCY WCHODZĄCEGO W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ A d r e s  p o d m io t u

W przypadku, przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca przedstawia dowody, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym, że 
przygotowali oferty niezależnie od siebie.

Jestem/jesteśmy pouczony/pouczeni i świadomy/i odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń, wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

Podpis (y) -  dla postaci pisemnej1 ' ' ■ “■

Lp. Miejscowość i data

i

Nazwa(y) wykonawcy(ów)/ 
pieczęć firmowa

Czytelny(e) podpis(y)/pieczęć (cie) osoby (osób) 
upoważnionej (ych) do reprezentowania 

wykonawcy (ów) w postępowaniu

i

L

Dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.



Załączn ik  nr 7 - na w ezwanie

WYKAZ USŁUG

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zam ówienia publicznego na

Ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku Noclegowni 
przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie

w imieniu W ykonaw cy:

( wpisać nazwę/firmę W ykonaw cy)

Przedkładam /m y w ykaz usług w ykonanych wciągu ostatnich 3 lat ( licząc w stecz od 

daty otwarcia ofert w przedm iotowym  postępowaniu), a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, to w  tym okresie, odpow iadając swoim rodzajem i w artością

usług stanowiącym  przedm iot zamówienia, z podaniem danych, o których mowa w 

tabelce:

Rodzaj
Usług/zakres

Całkowita wartość
usług brutto w zł.

Czas realizacji
usług rozpoczęcie-

zakończenie

zadania oraz
miejsce

j

Dokument przekazuje się w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym

(miejscowość, data) (podpis wykonaw cy)



Załącznik nr 8

O Ś W I A D C Z E N I E

Ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku Noclegowni 

przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie

Oświadcza, że na czas trwania umowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie przy realizacji 

usługi pn.

„Ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku Noclegowni przy ul. Baligrodzkiej 7 

w Nysie"

w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31.12.2022r. będę(dziemy) dysponowali grupą 

interwencyjną.

(miejscowość, data) (podpis W ykonaw cy)



Umowa ./2021/.
Załącznik nr 9

zawarta w d n iu ................................. 2021r. w Nysie pomiędzy:

Gm iną Nysa, ul. Kolejowa 1 5 ,4 8 -3 0 0  Nysa, NIP: 7532414579, odbiorca: O środek 

Pom ocy Społecznej w Nysie ul. Kom isji Edukacji Narodowej 1A, 4 8 -30 3  Nysa 

reprezentowanym  przez Dyrektora Panią Kam ilę Ferdyn zwaną w dalszej części umowy 

Zam awiającym ,

a

reprezentowanym /mi

p rz e z :....................................................................................................................... zwanym  w

dalszej części um owy W ykonaw cą, uprawnionym  do w ykonyw ania prac objętych 

niniejszą umową na podstawie przeprowadzonego w trybie podstawowym  bez 

negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z 11 w rześnia 2019 r. w

d n iu .................................2021r. oferty złożonej przez W ykonaw cę w

d n iu .................................2021r.

o następującej treści:

§1

Zam aw iający zleca, a W ykonaw ca przyjm uje do realizacji przedm iot um owy określony

w § 2.

§2

1 Przedm iotem  umowy jest ochrona fizyczna i ochrona mienia budynku 

Noclegowni przy ul. Baligrodzkiej 7 w  Nysie zwanej dalej obiektem  od poniedziałku 

do niedzieli (7  dni w tygodniu} w godzinach:



1) od 1 stycznia do 30 kwietnia 2022r. (4 miesiące),i od 1 października do 31 

grudnia 2022r. (3  miesiące) - ochrona całodobowa.

2) od 1 maja do 30 w rześnia 2022r. ( 5 miesięcy) dyżur od godziny 20.00 do 

godziny 8.00 z zastrzeżeniem , że obiekt ma być opuszczony przez w szystkich  

bezdomnych przed zakończeniem  dyżuru.

2. W  czasie dyżuru na obiekcie będzie znajdow ał się jeden ochroniarz z m ożliw ością 

wsparcia grupy interwencyjnej.

3. W  ramach przedmiotu umowy określonego w ust. 1 W ykonaw ca przyjm uje na siebie 

obowiązki w zakresie:

1) prowadzenie dokumentacji zmiany,

2) reagowanie na sygnały bezdom nych o zagrożeniu,

3) prowadzenie niezbędnych działań zapobiegających przestępstwom  i 

w ykroczeniom  przeciw ko mieniu oraz powstaniu szkody w tym mieniu, pożaru, 

zalania,

4) nie dopuszczanie do wstępu osób nieupoważnionych na teren obiektu,

5) m onitorowanie/obserwacja,

6) prowadzenie, w edług zasad ustalonych z Zam awiającym , ewidencji osób 

upoważnionych do pozostawania w obiektu,

7) podejmowanie ograniczonej interwencji w przypadku wystąpienia zakłócenia 

porządku przez cały dyżur w obiekcie, w tym czasie należy dokonać spraw dzenia 

stanu zabezpieczenia (zamknięcia, oświetlenia w ew nętrznego i zew nętrznego, 

instalacji sanitarnych, C O , ppoż. i innych urządzeń znajdujących się w obiekcie 

chronionym),

8) niezw łoczne powiadomienie upoważnionych pracow ników  Zam aw iającego o 

każdym  stwierdzonym  przypadku niew łaściw ego zabezpieczenia obiektu lub 

uszkodzeniach instalacji i urządzeń w obiekcie

9) dokonywanie obchodów obiektu w czasie dyżuru z wpisami do książki dyżurów  

oraz zapewnienie porządku publicznego na terenie obiektu,

10) podejmowanie w szelkich działań przew idzianych i dopuszczalnych prawem w 

przypadku stw ierdzenia próby włam ania lub ataku na chronione mienie lub osoby; 

dokonywanie obchodów obiektu w czasie dyżuru z wpisam i do książki dyżurów  oraz 

zapewnienie porządku publicznego na terenie obiektu,

11) podejmowanie w szelkich działań przew idzianych i dopuszczalnych prawem w



przypadku stw ierdzenia próby włam ania lub ataku na chronione mienie lub osoby;

§3

W ykonaw ca przy w ykonyw aniu przedmiotu umowy określonego w § 2 ma w 

szczególności obow iązek do:

1) przestrzegania przepisów prawa (zw łaszcza przepisów B H P  i ppoż.) przy 

w ykonyw aniu przedmiotu zamówienia,

2) zapewnienia swoim pracownikom  ubezpieczenia odpow iedzialności cywilnej,

3) zapewnienia pracownikom  wykonującym  zadania ochronne na obiekcie jednolity 

ubiór oraz identyfikatory osobiste i w yposażenie niezbędne do praw idłow ego 

w ykonania przydzielonych im zadań, sprzęt specjalistyczny, środki łączności, 

zapewnienie pracownikom  wykonującym  zadania ochronne przeszkolenie z pierwszej 

pomocy,

4) dbania o wygląd zew nętrzny i w łaściw e reprezentowanie Zam aw iającego przez 

pracowników w ykonujących zadania ochronne,

5) nie ujawniania informacji zw iązanych z ochroną obiektu osobom postronnym,

6) kierowania się zasadami etyki zawodowej,

7) zgłaszania się pracowników ochrony na obiekt na 10 minut przed rozpoczęciem  

dyżuru,

8) przestrzegania postanowień przepisów prawnych zw iązanych z obowiązkiem  

zachowania tajem nicy służbowej i respektowania przepisów w ynikających z ustaw y z 

dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz aktów w ykonaw czych 

w ykonyw anych na podstawie tej umowy,

9) w razie zagrożenia bezzw łoczne w ezwanie grupy interwencyjnej za pomocą urządzeń 

łączności telefonu lub krótkofalów ki w który powinien być zaopatrzony pracownik 

ochrony

10) natychm iastowe w ysłanie do obiektu grupy interwencyjnej, nie później niż w  ciągu 5 

minut od momentu w ysłania sygnału przez urządzenie,

11) przerwanie przestępczej działalności, podjęcie czynności w rejonie obiektu w celu 

ujęcia spraw ców oraz zabezpieczenie obiektu do czasu przybycia przedstaw iciela 

Zam awiającego lub Policji.



12) prowadzenie rejestru sygnałów  odebranych ze zgłoszenia i przechow yw anie przez 

1 rok oraz udostępnianie w yciągów  z ww. rejestru na pisemne żądanie Zam awiającego,

13) W ykonaw ca zobowiąże się do podjęcia interwencji (przybycia na miejsce) w 

godzinach w czasie trw ania umowy 10 min. od zgłoszenia.

14) W ykonaw ca ponosi odpow iedzialność za szkody w ynikające z niewykonania, 

nienależytego w ykonania lub w ykonania z nienależytą starannością przedm iotu um owy 

na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

15) W ykonaw ca zobow iązany jest w trakcie w ykonyw ania przedm iotu um owy do 

zapewnienia w arunków  służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnym i 

potrzebami zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. - o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnym i potrzebami.

§4

1. Zam aw iający zastrzega sobie prawo oceny praw idłow ości wykonania umowy.

2) W ykonaw ca zobow iązuje się zapłacić Zam awiającem u kary umowne w w ysokości: 

50% w ynagrodzenia brutto w skazanego w § 6 ust. 1, w  przypadku odstąpienia od 

umowy z powodu okoliczności za które odpowiada W ykonaw ca,

2)10%  m iesięcznego w ynagrodzenia brutto w skazanego w  § 6 ust. 1, w przypadku nie 

wykonania

obow iązków w ynikających z niniejszej umowy określonych w § 2 ust. 3 oraz § 3 .

2. W ykonaw ca w yraża zgodę na potrącanie kar umownych, bez odrębnych wezwań i 

powiadamiania, z przysługującego mu wynagrodzenia.

3. W ykonaw ca zobow iązany jest do uiszczenia kar um ownych w term inie 3 dni od 

otrzym ania pisemnego wezwania od Zam awiającego, przy czym  za dochowanie form y 

pisemnej strony uważają także przesłanie w ezwania faxem na nr (...) lub na adres email: 

(...)•

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zam aw iający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5. Zam awiającem u przysługuje prawo do natychm iastow ego odstąpienia od um owy w 

przypadku gdy:

l)W yko n aw ca nie rozpoczął realizacji przedm iotu um owy bądź nie kontynuuje jej,



pomimo jednokrotnego pisemnego wezwania, dłużej niż 3 dni od otrzym ania wezwania,

2) W ykonaw ca wykonuje przedm iot um owy niepraw idłowo i mimo wezwania przez 

Zam awiającego do usunięcia naruszeń, nie zm ienia sposobu wykonania.

3) Za każdy przypadek niezłożenia ( na żądanie Zam awiającego) ośw iadczenia 

o zatrudnianiu na umowę o pracę pracow ników  w ilości określonej w  ofercie 

W ykonaw cy, w  wysokości 15% m iesięcznego w ynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 6 u st.l.

4) Za każdy przypadek zatrudniania pracowników przy realizacji zam ówienia na umowę 

o pracę w  liczbie mniejszej od zdeklarow anej ilości w  ofercie W ykonaw cy,

w wysokości 5% w ynagrodzenia brutto określonego w § 6 u s t .l , za każdy jeden 

rozpoczęty brakujący etat ( rozum iany jako zatrudnienie pracownika w  pełnym 

w ym iarze czasu pracy w określonym  w przepisach prawa pracy).

5) Zam aw iający może rozw iązać umowę ze skutkiem  natychm iastowym , w  przypadku 

niewykonania przez W ykonaw cę któregokolw iek z zadań z zakresu w § 2 ust. 3.

6) Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozum ieniem  stron.

§5
1. Pracow nicy ochrony podlegają bezpośrednio W ykonaw cy.

2. Zam aw iający lub upoważniony przez niego przedstaw iciel może w ydać pracownikom  

ochrony specjalne dyspozycje z pominięciem W ykonaw cy i jest zobow iązany 

odnotować dyspozycje w książce dyżurów.

3. D yspozycje te będą w ykonyw ane tylko w przypadku gdy m ieszczą się w przedm iocie 

umowy i nie kolidują z przepisami prawa.

§6
l.S tro n y  ustalają w ynagrodzenie za w ykonaną usługę w kwocie netto w w ysokości (...)zł 

(słownie:) pow iększone o należny podatek V A T  w kwocie (...) z ł (słownie:), co daje 

w ynagrodzenie brutto w w ysokości (...)zł (słownie:).

Cena kom pleksowego m iesięcznego w ykonyw ania przedm iotu zam ówienia w 

miesiącach od stycznia 2022r. do 30 kwietnia 2022r. (4 miesiące), od 1 października 

2022r. do 31 grudnia 2022r. (3  miesiące) - ochrona całodobowa: 

styczeń m iesięczna cena brutto 

luty miesięczna cena brutto



marzec m iesięczna cena brutto 

kwiecień miesięczna cena brutto 

październik miesięczna cena brutto 

listopad miesięczna cena brutto 

grudzień miesięczna cena brutto

Cena kom pleksowego m iesięcznego wykonyw ania przedm iotu zam ówienia w 

miesiącach od 1 maja 2022r.- 30 w rześnia 2022r. (5 miesięcy) - ochrona od godziny 

20 .00 - 8.00

maj miesięczna cena brutto 

czerw iec miesięczna cena brutto 

lipiec miesięczna cena brutto 

sierpień m iesięczna cena brutto 

wrzesień m iesięczna cena brutto

2. Cena usługi podana w ofercie W ykonaw cy nie podlega w aloryzacji w  okresie 

realizacji niniejszej umowy.

3. W ynagrodzenie brutto może ulec zm ianie w yłącznie w razie zm iany stawki podatku 

VA T.

4. Zam aw iający zastrzega sobie prawo do zm niejszenia ilości godzin ochrony

w obiekcie Noclegowni przy ul. Baligrodzkiej 7 w Nysie ,a W ykonaw ca nie będzie 

z tego tytułu rościł sobie konsekwencji finansow ych od Zam awiającego.

5. Zam aw iający zobow iązuje się do zapłaty W ykonaw cy w ciągu do 14 dni od daty 

otrzym ania faktury wystawionej po zakończeniu miesiąca, którego płatność dotyczy na 

podstawie zestawienia m iesięcznego stanow iącego załączn ik  do umowy.

ó.W przypadku niedotrzym ania terminu zapłaty W ykonaw ca naliczy odsetki 

w wysokości przewidzianej w obow iązujących w tym zakresie przepisach za każdy dzień 

zwłoki.

7. W ynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje w szelkie koszty związane 

z wykonaniem  przedmiotu umowy.

8. Zm iana stawki V A T  nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

9. Za datę zapłaty strony przyjm ują dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zam awiającego.

10. Faktura V A T  w ystawiona bezpodstawnie zostanie zwrócona W ykonaw cy.



11. W ykonaw ca oświadcza, że w skazane konto bankowe służy do rozliczeń zw iązanych 

z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie jest rachunkiem  oszczędnościow o- 

rozliczeniowym .

§7

Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2022r. - 31.12.2022r.

§8

W szelkie zm iany umowy mogą nastąpić w yłącznie w form ie pisemnej pod rygorem  

nieważności.

§9

W łaściw ym  do rozstrzygania sporów w ynikających na tle tej um owy jest Sąd w łaściw y 

dla siedziby Zam awiającego.

§10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzm iących egzem plarzach, po jednym  dla 

W ykonaw cy i Zam awiającego.

Zamawiający: Wykonawca:



Załącznik 10
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zwana dalej „Umową”,

zawarta w dniu — .......— ----------------- pomiędzy:

Ośrodkiem  Pom ocy Społecznej w Nysie z siedzibą w Nysie 4 8 -30 3  przy ulicy Kom isji Edukacji 

Narodowej 1A, zwany

w dalszej części umowy „ Administratorem danych ” reprezentowanym  p rz e z : D yrektora

O środka Pom ocy Społecznej w Nysie - ................................

oraz

..........................................----------------------------------- , zwanym  dalej „ Podmiotem przetwarzającym,
reprezentowanym  p rze z:------------------------—.......... - .......

zwanym i łącznie „ Stronami ”

Mając na uwadze, iż Strony łączy  Umowa z dnia — .............. r. przedmiotem, której jest ustalenie

zasad w spółpracy zwana dalej „Umową głów ną ”, w  trakcie w ykonyw ania, której przetw arzane 

są dane osobowe, Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Adm inistrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającem u, w trybie art.28 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( zwanego w dalszej części „ 

Rozporządzeniem ”) dane osobowe do przetw arzania, na zasadach i w celu określonym  w 

niniejszej umowie.

2. Podmiot przetw arzający zobowiązuje się przetw arzać powierzone mu dane osobowe zgodnie 

z niniejszą umową, Rozporządzeniem  oraz z innymi przepisam i prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

3. Podmiot przetw arzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństw a spełniające wym ogi 

Rozporządzenia.

§2
Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetw arzający będzie przetw arzał, powierzone na podstawie um owy dane osób 

kierowanych przez Adm inistratora danych.
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2. Powierzone przez Adm inistratora danych dane osobowe będą przetw arzane przez Podm iot 

przetw arzający w yłącznie w celu realizacji Um owy głównej w szczególności.:

1) imię i nazwisko,

2) adres zam ieszkania,

3)

4)

3. Przetw arzanie danych osobowych będzie się odbywać w form ie papierowej oraz przy 

w ykorzystaniu system ów inform atycznych.

§3
Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetw arzający zobow iązuje się, przy przetw arzaniu pow ierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków  technicznych i 

organizacyjnych zapew niających adekw atny stopień bezpieczeństwa odpow iadający ryzyku 

związanym  z przetwarzaniem  danych osobowych, o których mowa 

w art.32  Rozporządzenia.

2. Podmiot przetw arzający zobow iązuje się dołożyć należytej staranności przy przetw arzaniu 

powierzonych danych osobowych.

3. Podmiot przetw arzający zobow iązuje się do nadania upoważnień do przetw arzania danych 

osobowych w szystkim  osobom, które będą przetw arzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej umowy.

4. Podmiot przetw arzający zobow iązuje się zapew nić zachowanie w tajemnicy, przetw arzanych 

danych przez osoby, które upoważnia do przetw arzania danych osobowych w  celu realizacji 

niniejszej umowy, zarów no w trakcie zatrudnienia ich w Podm iocie przetw arzającym  jak i po 

jego ustaniu.

5. Podmiot przetw arzający po zakończeniu świadczenia usług zw iązanych z przetw arzaniem  

usuwa w szelkie dane osobowe oraz usuwa w szelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 

lub prawo państwa członkow skiego nakazują przechow yw anie danych osobowych. Jest 

zobow iązany do złożenia oświadczenia o usunięciu pow ierzonych mu danych.

6. W  miarę m ożliwości Podmiot przetw arzający pomaga Adm inistratorow i danych w 

niezbędnym zakresie w yw iązyw ać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane 

dotyczą oraz w yw iązyw ania się z obow iązków  określonych w art. 32-36  Rozporządzenia.
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7. Podmiot przetw arzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 

zbędnej zw łoki zgłasza je Adm inistratorow i danych w ciągu 24h.

§4
Prawo kontroli

1. Adm inistrator danych zgodnie z art.28 ust.3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Podmiot przetw arzający przy przetw arzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

2. Adm inistrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetw arzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem .

3. Podmiot przetw arzający zobow iązuje się do usunięcia uchybień stw ierdzonych podczas 

kontroli w term inie wskazanym  przez Adm inistratora danych nie dłuższym  niż 7 dni.

4. Podmiot przetw arzający udostępnia Adm inistratorow i danych w szelkie inform acje 

niezbędne do w ykazania spełnia obow iązków  określonych w art.28 Rozporządzenia.

§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetw arzający może pow ierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetw arzania podwykonawcom  jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Adm inistratora danych.

2. Przekazanie pow ierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Adm inistratora danych chyba, że obow iązek taki nakłada na Podm iot przetw arzający 

prawo Unii lub prawo państwa członkow skiego, któremu podlega Podm iot przetw arzający. W  

takim przypadku przed rozpoczęciem  przetw arzania Podm iot przetw arzający inform uje 

Adm inistratora danych o tym obow iązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej 

informacji z uwagi na w ażny interes publiczny.

3. Podwykonawca, o którym mowa w u s t .l um owy winien spełniać te same gw arancje i 

obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetw arzający w niniejszej umowie.

4. Podmiot przetw arzający ponosi pełną odpow iedzialność wobec Adm inistratora danych za 

nie w yw iązyw anie się ze spoczyw ających na podw ykonaw cy obow iązków  ochrony danych.

§6
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
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1. Podmiot przetw arzający jest odpow iedzialny za udostępnienie lub w ykorzystan ie danych

osobowych niezgodnie

z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie pow ierzonych do przetw arzania danych 

osobowych osobom nieupoważnionym.

2. Podmiot przetw arzający zobow iązuje się do niezw łocznego poinform owania Adm inistratora 

danych o jakim kolw iek postępowaniu w szczególności adm inistracyjnym  lub sądowym, 

dotyczącym  przetw arzaniem  przez Podm iot przetw arzający danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolw iek decyzji adm inistracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym  przetw arzania 

tych danych, skierow anych do Podmiotu przetw arzającego, a także o w szelkich planowanych, o 

ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetw arzania w 

Podmiocie przetw arzającym  tych danych osobowych, w szczególności prow adzonych przez 

inspektorów upoważnionych przez organ nadzorczy. N iniejszy ustęp dotyczy w yłącznie danych 

osobowych powierzonych przez Adm inistratora danych.

§7
Czas obowiązywania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas obow iązywania Um owy głównej. W  celu uniknięcia 

wątpliwości, rozw iązanie Umowy głównej skutkuje rozw iązaniem  niniejszej Umowy.

§8
Rozwiązanie umowy

1. Adm inistrator danych jest upoważniony do rozw iązania niniejszej um owy z m iesięcznym  

okresem wypowiedzenia bez podania przyczyn, ze skutkiem  na koniec miesiąca 

kalendarzow ego następującego po miesiącu w którym ośw iadczenie to zostało  złożone.

2. Adm inistrator danych może rozw iązać niniejszą umowę ze skutkiem  natychm iastow ym  gdy 

Podmiot przetw arzający:

1) pomimo zobow iązania go do usunięcia uchybień stw ierdzonych podczas kontroli nie usunie 

ich w w yznaczonym  terminie.

2) przetw arza dane osobowe w sposób niezgodny z umową lub niezgodny z Rozporządzeniem .

3) pow ierzył przetw arzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Adm inistratora 

danych.

§9
Zasady zachowania poufności
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1. Podmiot przetw arzający zobow iązuje się do zachowania w tajem nicy w szelkich informacji, 

danych, materiałów, dokum entów i danych osobowych otrzym anych od Adm inistratora danych 

i od w spółpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakiko lw iek inny sposób, 

zam ierzony czy przypadkow y w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej(„ dane poufne”).

2. Podmiot przetw arzający oświadcza, ze w zw iązku ze zobowiązaniem  do zachow ania w 

tajem nicy danych poufnych nie będą one w ykorzystyw ane, ujawniane ani udostępniane bez 

pisemnej zgody Adm inistratora danych w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji w ynika z obow iązujących przepisów prawa lub 

umowy.

§10

Postanowienia końcowe
1. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzm iących egzem plarzach dla każdej ze stron.

2. W  sprawach nieuregulowanych zastosowania będą m iały przepisy Kodeksu cyw ilnego oraz 

Rozporządzenia.

3. Sądem w łaściw ym  dla rozpatrzenia sporów w ynikających z niniejszej um owy będzie sąd 

w łaściw y dla Adm inistratora danych.

{data i podpis Administratora danych ) (data i podpis Podmiotu przetwarzającego)
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