
OPL-WA.2720.12.?019 Opole, dnia L'l.tlL).2{}l9 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Urzqd Statystyczny w Opolu, ul. ks. Hugona Kollqtaja 58 jako Zamawiajqt;y zaprasza clo
skladania ofert w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego o warto6ci nieprzekraszaj[cejkwoty
wskazanej w art. 4 pkt B ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publi""nyoir
(Dz. U. z2OI8 r. poz.1986 zp6in. zm.), kt6rego przedmiotem jest:

Monitoring - Ochrona obiekt6w Urzgdu Statystycznego w Opolu w latach 2020 - 202L.

od 07.10.2019 do 31,12.2021r.

II. WARUNKI UDZIAI.U W POST4POWANIU:

O udzielenie zam6wienia mogq ubiegad sig wykonawcy zdolni dlo wykonania zam6wienia,
legitymuj4cy sig wa2n4 koncesj4 na ochronq os6b i mienia.

III. ZAWARTOSC OFERTY:

Oferta ma sklada6 sig z wypelnionego i podpisanego przez osobg/-y uprawnione
do skladania o6wiadczeri woli w imieniu Wykonawcy formularza ofertowego, wg. wzoru bgd4cego
zaN4cznikiem do niniejsze go zapytania ofertowego.
Wykonawcaiestzwi4zany ofert4 przez okres 30 dni od terminu wyznaczonego do skladania ofert.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

Wymagane do wykonania czynno5ci niezbgdne do osiagniecia celu zazm6wienia, a nieopisane w treSci
opisu przedmiotu zam6wienia naleiry uwzglgdni6 w wysokosci zobowi4zania.
Warlo5ci4 zam6wienia jest sumaryczna wysokoSi zobowiqzania w okresie realizacji zam6wienia,
okre5lana ryczaltowo w cenie brutto.

Ptzez ceng oferty naleLy natomiast rozumiei ryczahow4warto6i w wysokoSoi miesigcznego zobowiqzania
brutto.
Cena oferty -wagal00Vo

V. WYBORNAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zamaw iaj Tcy udzie li zam6wienia publ iczne go Wykonawcy, kt6re go oferta:
1) spelni wymagania odnosz4ce sig do przedmiotu objgtego zam6wieniem,
2) zostanie uznana za najkorzystniejsz4 na podstawie kryteri6w oceny ofert.

VI. KONIECZNOSC ZAWARCIA UMOWY: TAKA{IE

VII. SKtr,ADANIE OFERT:

Ofertg nale?y zloLy6:
1) w Sekretariacie Urzgdu Statystycznego w Opolu, ul. ks. Hugona Koll4taja 5B albo
2) pocztqtelektroniczn4 na adres: SekretariatUSopl@stat.gov.pl.

do dnia 24 sicrpnia 2019 r. clo godz. 10:00

VIII.
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2Rozporuqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Z0l6l6',t9 z dnia21
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku zprzetwarz,aniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95!46NVE (og<ilne
tozpotz4dzenie o ochronie danych) (Dz.IJrz. UE L i 19 204.05.2016, str. 1), dalej ,,ROb-)',, informuje
sig, 2e:



1) Administratorem danych osobowych pozyskanych w toku prowadzonego postgpowania o zam6wienie
_. j:tt Dyrektor Urzgdu Statystycznego w Opolu - ul. ks. Hugona Kotl4taja ie, +i-A+ Opole.
2) W sprawach przetwarzania Paristwa danych osobowych mogQ sig Paristwo kontaktowa6

z wyznaazonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za poSrednictwem
poczty elektronicznej : IOD USOPl@stat.gov.pl.

3) Dane osobowe pozyskane w toku niniejszego postgpowania o zam6wienie przetw itrzane bgd4 na
zwr za.m6wienia.4) Ych stgpniona zostanie
aft. st),cznia 2004 r. -Prawo zam6wieh publicznych (Dz. U. 22018 r. poz. 7986 zp6Afi. zm.) zwanej dalej pip.

5) Pozyskane dane osobowe bgd4 przechowywane, zgodnie , itt. gl ust. 1 ustawy pip, pizez okres 4 lat
od dnia zakohczenia postgpowania o udzielenie zam6wienia, a jeheli czas trwania umowy przelcacza 4
lata, okres przechowywania obejmuj e caly czas trwania umowy.

6) Obowi4zek podania w toku postgpowania o zam6wienie danych osobowych jest wymogiem
ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z udzialem w postgpowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego,
a konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaj4 z ustawy pzp.

7) W odniesieniu do przekazanych danych osobcwych decyzje nie bgd4 podejmowane w spos6b
zatlomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

B) Osoby, kt6rych dane zostaly pozyskane w toku postepowania o zam6wienie na podstawie art. 15 RODO
posiadaj4 prawo dostgpu do danych osobowych ich dotycz4cych, w tym prawo do uzyskania kopii,jak
16wnie2,
. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,o na podstawie art. 18 RODO prawo Zqdania od administratora ograniczeni a przetw'atzania danych

osobowych zzastrzeleniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RoDo,
' prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy tznane zostanie, Ze

przetwatzanie pozyskanych w toku postepowania o zam6wienie publiczne dan)rch osobowych
narusza przepisy RODO;

9) Osobom, kt6rych dane osobowe zostaly pozyskane w toku niniejszego postgpowania o ;zam6wienie nie
przysluguje:

' w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowy,;h;o prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art.20 RODO;o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzamia danych osobowych, gdyZ
podstaw4 prawnq przetwarzania danych osobowych pozyskanych w toku posigpowania
o zam6wienie publiczne jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ojR

mieka

zalqcznlki:
1. Opis przedmiotu zam6wienia
2. Formularz oferty
3. Wz6r umowy

* Niepotrzebne skreSlid



Tytul zam6wienia:
Monitoring - Ochrona obiekt6w Urzgdu Statystycznego w

oP L-WA. rt 7 20 . t2 "201 t)

Opolu w latach 2020 -202L.

NAZWA WYKONAWCY:

adres do korespondencji:

Telefon kontaktowy

fax.

NIP

REGON

OFERTA _ OSWT ADCZENIE
skladane pod rygorem odpowiedzialnoSci okreSlonej w art. 233 i2g7 $ I Ustawy Kodeks krmy

za skladanie falszywych oSwiadczerl

Bgd?c uprawnionym do zaci4gania zobowiqzan na rzecz Wykonawcy niniejszym oferujg
wykonanie zam6wienia w zakresie i na warunkach okreslonych w zapytaniu ofertowym:

Cena ofertv

[wysokoSi miesi gcznego zob ow i1zania bru tto z VATI

Cena oferty[bruttozvAT] (stownie)i.... ,,., .... pLN

O6wiadczam j ednoczeSnie, Ze :

1. Wyb6r niniejszej oferty nie powoduje powstania po stronie Zamawiajqcego obowi4zku podatkowego
zgodnie zprzepisami o podatku od towar6w i uslug.l

2' W ofercie zostaN przedstawiony stan prawny ifaktyczny, aktualny nadziehzNoieniaoferty
3. Wykonawca jest zdolny do wykonania zam6wienia i spelnia warunki udzialu, w postgpowaniu

o udzielenie zam6wienia.
4. Wykonawca uwaZa sig za zwiqzanego niniejsz4 ofert4 przez okres wskazany w zapytaniu ofertowym.
5. Wykonawca zobowiqzuie sig do zawarcia umowy na warunkach pr:owadion"go postgpowania

o udzielenie zam6wienia publicznego.
6. Wykonawca wypelnil obowiqzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec os6b

ftzycznych, od kt6rych dane osobowe bezpoSrednio lub poSrednio pozyskal w celu ubiegarria sig o
udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego.

7. JednoczeSnie o6wiadczam, ze:
ZostaNem poinformowany o warunkach przetwarzaniadanych osobowych przezZamav,riaj4cego
iwyra?amzgodgnaprzetwarzanie moich danych osobowych w zwi4zkuLz ubieganiem sig o udzielenie
zam6wienia publicznego.
Przedstawiaj4c ofertg jednocze6nie potwierdzam przyjgcie przezWykonawcg zobowiqt,art okregl:nych
ptzezZamawiaj4cego i spelnienie wymog6w dotycz4cych realizacjizamL6wienia
JestemuprawnionyladozNoheniaofertywimieniu inarzeczwymienionegoznazwy rfr/ykonawcy.

Podpisy czytelne os6b reprezentujqcych WykonawcA
lub podpisy z odciskiem pieczgci imiennej

1 NaleZy skreslic je2eli opisana okolicznoSi wystgpuje i
obowi4zku.

VERTE

w zaNqczniku do oferty okeslii zakres i wielkoSi tego
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Opis przedmiotu zam6wienia:

Wsp6lny Slownik Zam6wiefi (CPV): 79710000 - 4;797II000 - 1

Zam6wienie obejmuje realizacjq monitoringu i ochrony obiekt6w w nar;tqpuj4cych lokalizacjach:
1. Opole, ul. ks. Hugona Koli4taja 5B,

2. Opole, ul. ks. Hugona Koll4taja 14 - 16.
poza godzinami pracy Urzqdu.

Wym a ga ni a szcze g6lne doty cz4ce p rz e dm i otu z am 6wi e ni a :

Wykonawca ma obowi4zek:

Podlqczenia istniej4cych lokalnych system6w ochrony obiekt6w do systemu clyskretnego
ostrzegania i ochrony Wykonawcy.
Zabezpieczy( urz4dzenia realizuj4ce transmisjq sygnalu do wlasnej stacji monitolrj4cej.
Zabezpieczy6 monitorowanie i dozorowanie obiektu, w okresie od wl4czenia do wyl4czenia
systemu przez slu2bq zamawiaj4cego.
Zabezpieczyt. reakcjq slu2by ochrony Wykonawcy na sygnal pochodzEcy z systemu
dyskretnego ostrzegania oraz niezwloczn4 i adekwatn4 interwencjq zalogi patroiowo -
interwencyjnej w obiekcie objqtym sygnalem alarmu.
Podjqcia interwencji zalogi patrolowo-interwencyjnej z dojazdern do obiektr-r zdarzenia
w czasie nie dlu2szym ni2 10 minut.
Powiadamiania przedstawiciela Zamawiaj4cego o podjqtej czynno6ci interwencyjnej jej
przyczynach i skutkach. (Zamawiaj4cy ma prawo odwolania, drog4 tr:lefoniczn4,
podejmowanej interwencji na sygnal alarmu, przez podanie uzgodnionego hasta).
Utrzymywania w pelnej sprawno6ci lokalnego systemu alarmowego [z wyj4tkienr SAp) oraz
systemu dyskretnego ostrzegania, w szczeg6lno6ci poprzez wykonanie odpowiednich
czynnoSci konserwacyj nych i sprawdzaj4cych.
Sprawdzenia skuteczno6ci dzialania systemu i jego element6w, kt6re nale2y r,vykonai co
najmniejjeden raz w roku.
Niezwlocznego przyst4pienia do usuniqcia zgloszonej usterki lutr niesprawnoiici systemu
monitorowania i powiadamiania - nie p6Zniej jednak ni2 w terminie 6i godzin od telefonic znego
zgloszenia.

Zobowi|zuje siq Wykonawcq do przeprowadzenia wizji lokalnej zainstalowanych system6w
ochrony Zamawiai4cego przed zlo2eniem oferty. Skutki nieprzepror,vadzenia wizji obci42aj4
Wykonawcq.
Zobowi4zuje siq Wykonawcq do wl4czenia sygnalu pochodz4cego z s;ystemu SAp rlo systemu
dyskretnego powiadamiania Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowi4zku povl,iadamiania
stanowiska kierowania PSP o po2arze, gdyz obielct nie wymaga takiego prowiadamiania

Zamawiaj4cy posiada zainstalowane systemy:

L Opole, ul. ks. Hugona Koll4taja 5B

monitoringu z zamontowanymi czujkami ruchu - 47 szt., kt6rymi zawiaduje centrala
INTEGRA Salet

odrgbny system SAP, kt6rym zawiaduje centrala SCHRACK SECONET Integral IP
CXF model B6-X2-CP.

2. Opole, ul. ks. Hugona Koll4taja 14 - t6
z zamontowanym i czuj kam i
dymu - 18 szt.
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ruchu - 18 szt.

lrt6rymi zawiaduje centrala INTEGRA Salet
Termin realizacji obecnego zam6wienia monitoringu i ochrony obiekt6w uptywa w dniu
06'L0.20t9r. Wybrany w toku postepowania o zam6wienie Wyi<onaLwca obowi4zany jest do
bezkolizyjnego przejqcia monitoringu i ochronny obiekt6w od obecnego \Mykonawcy
i zachowania ci4gloSci Swiadczenia uslugi.

Szcze g6lne wymagania po dmiotowe :

wykonawca musi legitymowad siq wa2n4 koncesj4 na ochronq os6b i mienia.

Termin realizacji zam6wienia: od 07.10.2019 r. do 3r.L2.2027 r..

micka

R
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UMOWA  
nr OPL-WA.2720.12.2019 

 
 
Zamawiający: URZĄD STATYSTYCZNY w Opolu, ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B 
Reprezentowany przez: Dyrektora Urzędu – Janinę Kuźmicką 
REGON:000331665   NIP: 754-20-77-853 
i 
Wykonawca:  
Reprezentowany przez: …………………………………………………………………..   
 
zawierają w dniu: …………………… r. umowę. 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest monitoring – ochrona budynków Urzędu Statystycznego w Opolu 
zlokalizowanych przy: 

 ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B 
 ul. ks. Hugona Kołłątaja 14 

2. Okres obowiązywania umowy określa się od dnia 07.10.2019 r. do tj. od 31.12.2021r.   
 

§ 2  
 

1. Miesięczną cenę wykonania zamówienia strony ustalają na podstawie złożonej oferty  
w wysokości: 
Brutto: ……………………….….. PLN  
Słownie…………………………………………………………………………………………  PLN  
 
Cena ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie czynności niezbędne do osiągniecia 
celu zawieranej umowy.  

2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury 
Zamawiającemu, na konto wskazane w fakturze. 

3. Za 14 dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 
 

§ 3 
 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami technicznymi i miejscem realizacji 

usług w budynkach Urzędu Statystycznego w Opolu i nie ma zastrzeżeń dotyczących 
wymaganego sposobu i zakresu realizacji zamówienia.  

2. Usługa świadczona będzie dla dwóch lokalizacji: 
 ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B 
 ul. ks. Hugona Kołłątaja 14 
i obejmuje: 
 Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego w dni robocze  
w godzinach 18:00 – 07:00, a w dni wolne od pracy – całodobowo. 
 Gotowość grup patrolowo-interwencyjnych w wyżej wymienionym czasie. 
 Podejmowanie interwencji na sygnał pochodzący z systemu monitoringu. 

 
3. Konieczność wykonania napraw systemu monitoringu Wykonawca ma obowiązek zgłosić 

Zamawiającemu, a ich wykonanie może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu ich 
wykonania. 

§ 4 
 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wymaganą i ważną koncesję na prowadzenie ochrony 
osób i mienia oraz potencjał w zakresie wystarczającym do właściwej realizacji zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji zamówienia do zapewnienia  
i przestrzegania, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
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§ 5 
 
Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) Podłączenia istniejącego lokalnego systemu alarmowego w chronionych obiektach do 

systemu dyskretnego ostrzegania i ochrony. 
2) Utrzymywania w pełnej sprawności lokalnego systemu alarmowego, w szczególności 

poprzez wykonanie odpowiednich czynności konserwacyjnych i sprawdzających. 
3) Monitorowania, dozorowania obiektów przez wykonawcę, w okresie od włączenia do 

wyłączenia systemu przez służbę Zamawiającego. 
4) Reakcji ochrony na sygnał pochodzący z systemu monitoringu oraz podjęcie niezwłocznej  

i adekwatnej interwencji załogi patrolowo-interwencyjnej w obiekcie objętym sygnałem 
alarmu.  

5) Podjęcia interwencji załogi patrolowo-interwencyjnej z dojazdem do obiektu zdarzenia  
w czasie nie dłuższym niż 10 minut. 

6) Informowania przedstawiciela Zamawiającego o podjętej czynności interwencyjnej, jej 
przyczynach i skutkach. 

7) Odwołania podejmowanej interwencji na sygnał alarmu, w przypadku otrzymania drogą 
telefoniczną od Zamawiającego informacji  z uzgodnionym hasłem.  

8) Niezwłocznego przystąpienia do  usunięcia zgłoszonej usterki lub niesprawności systemu 
nie później jednak niż w terminie 6 godzin od zgłoszenia drogą telefoniczną. 

9) W przypadku rozwiązania umowy zobowiązuje się do przywrócenia fabrycznych ustawień 
centrali alarmowej. 

§ 6 
 

1. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 100% miesięcznego zobowiązania brutto, określonego w §2 ust.1 
niniejszej umowy. 

2. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia naliczonych kar umownych z należności 
przysługujących Wykonawcy związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Za odstąpienie umowy poza przypadkami określonymi w § 7 niniejszej umowy oraz art. 145 
Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity DZ. U. z dnia 16.10.2018r. poz. 1986 z późn. 
zm.), Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 100% miesięcznego 
zobowiązania brutto, określonego w §2 ust.1 niniejszej umowy. 

4. Za opóźnienie w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
 

§ 7 
1. Wypowiedzenie warunków umowy może nastąpić przez każdą ze stron umowy, przy 

zachowaniu pisemnej formy wypowiedzenia i zachowaniu 1 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, w każdym czasie jeżeli Wykonawca nie 
wywiązuje się rzetelnie z realizacji umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 
należytej realizacji umowy. 

3. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku 10 dniowego opóźnienia 
Zamawiającego w zapłaceniu faktury, wzywając uprzednio Zamawiającego do uiszczenia 
zaległych należności w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia. 

 
§ 7 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne przepisy prawne związane z charakterystyką przedmiotu zamówienia. 
 

§ 8 
 

Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą przed Sądem  
właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 9 
 

Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 
 
 
 
 
 
  
    ……………………………..    …………………………………… 
Podpis osoby uprawnionej po stronie Zamawiającego      Podpis osoby uprawnionej po stronie Wykonawcy 

 
Pieczęć główna 

 
Pieczęć główna 


