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Załącznik nr 4 

do SWZ nr sprawy 18/2022 
Projekt: 

 
UMOWA  

Na świadczenie usługi ochrony w formie fizycznego dozoru obiektów 
Nr sprawy 18/2022 

 
zawarta w Opocznie, w dniu ................................ pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, wpisaną jako przedsiębiorca do rejestru sądowego 
w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydz. Gosp. KRS pod Nr 
0000110297, kapitał zakładowy w wysokości: 49.618.500,00 zł, REGON 590028079, NIP 
7680003862 reprezentowaną przez: Krzysztofa Owczarskiego - Prezesa Zarządu, 
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

a 
......................................................................., zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, 

zwanych dalej łącznie także STRONAMI, 
o następującej treści: 
 
Zważywszy, na wynik postępowania o udzielenie zamówienia na usługę p.n. „Ochrona w 
formie fizycznego dozoru obiektów”, przeprowadzonego  w trybie podstawowym, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. (dalej także: 
PZP), niniejszym Strony uzgadniają, co następuje: 

 
Przedmiot umowy 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej i stałej ochrony fizycznej 

oraz dozoru następujących obiektów: 
1)  teren Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, położony w m. Różanna 98 ZUO, gmina 

Opoczno  (mapa  z zaznaczonym terenem podlegającym ochronie stanowi załącznik nr 
7 do SWZ) 

2) teren Targowiska Miejskiego, położony przy ul. Piotrkowskiej 66, w Opocznie. 
3) teren Schroniska dla bezdomnych zwierząt, położony w m. Różanna 98 ZUO, gmina 

Opoczno (mapa  z zaznaczonym terenem podlegającym ochronie stanowi załącznik nr 
7 do SWZ). 

2. Wykonawca zobowiązany jest dozorować nw. grupy obiektów przez obsadzenie każdej z 
grup obiektów jednym pracownikiem ochrony (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów oraz 
Schronisko dla bezdomnych zwierząt łącznie, natomiast osobno Targowisko Miejskie) w 
następujący sposób: 

1)  Obiekty określone w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu (Zakład Unieszkodliwiania 
      Odpadów): 

a) w dni powszednie od poniedziałku do piątku (od godz. 22:00 do godz. 6:00 rano 
dnia następnego) 
b) w sobotę, niedziela i święta: całą dobę (od godz. 6:00 rano do  godz. 6:00 rano dnia 
     następnego) 
c) inne, wynikłe z potrzeb Zamawiającego dni, o których Wykonawca zostanie 
     poinformowany przez Zamawiającego z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. 

2)  Obiekt określony w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu (Targowisko Miejskie): 
a)   w dni powszednie od poniedziałku do piątku (od godz. 19:00 do godz. 6:00 rano 

     dnia  następnego), 
b) monitorowanie za pomocą zainstalowanego na terenie targowiska systemu 

alarmowego, w godzinach poza pracą targowiska oraz w godzinach poza 
dozorowaniem obiektu przez  pracownika ochrony, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) 
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litera a) tj. w soboty (od godziny 16.00), niedziele i święta (całą dobę) do godziny 
6.00 rano dnia następnego. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku dyżuru apteki 
znajdującej się na ternie targowiska w terminie wskazany w niniejszym punkcie, o 
czym  Wykonawca zostanie poinformowany z minimum 7 dniowym 
wyprzedzeniem, zobowiązany jest dozorować obiekt przez pracownika ochrony 
oraz zapewnić dostęp do obiektu. 

c) Otwarcie bram bazaru przed godzinami rozpoczęcia jego pracy (tj. poniedziałek - 
sobota godz. 6.00 rano) oraz zamknięcie bram bazaru po zakończeniu jego pracy             
(tj. poniedziałek - piątek godz. 19.00, sobota godz. 16.00). 

 
3)   Obiekt określony w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu (Schronisko dla bezdomnych 

zwierząt): 
a)  w dni powszednie od poniedziałku do piątku (od godz. 22:00 do godz. 6:00 rano 

   dnia następnego) 
b) w sobotę (od godz. 14:00 do  godz. 6:00 rano dnia następnego) 
c) w niedzielę i święta: całą dobę (od godz. 6:00 do godz.: 6:00 rano dnia 
następnego) 
d) inne, wynikłe z potrzeb Zamawiającego dni, o których Wykonawca zostanie 
    poinformowany przez Zamawiającego z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. 

 
3. Łączna, przewidywana ilość czasu  pracy pracownika ochrony w okresie trwania umowy,                

tj. w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy wynosi około 9 741 roboczogodziny. 
Minimalna ilość czasu pracy pracownika ochrony w okresie obowiązywania umowy  wyniesie: 
8 000 roboczogodzin. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotowej umowy z należytą starannością 
oraz przy pomocy pracowników dających rękojmie należytego wykonania umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkie informacje, mające 
wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie wykonywania zadań ochronnych, oraz po 
rozwiązaniu umowy. 

6. Szczegółowy zakres obowiązków w zakresie realizacji umowy, stanowi załącznik nr 1 do 
umowy, określający: 
1) umundurowanie i wyposażenie pracowników ochrony, 
2) szczegółowy zakres obowiązków i zadań pracowników ochrony, 
3) sposób prowadzenia książki służby, 
4) organizację służby na terenie obiektu. 

7. W zakresie § 1 ust. 2 pkt 2 litera b usługa ochrony obejmuje: 
1) Monitorowanie obiektu za pomocą zainstalowanego na terenie targowiska systemu 

alarmowego, 
2) Reakcję uzbrojonego patrolu interwencyjnego, polegającą na przybyciu do obiektu w 

czasie ustalonym (do 5 minut od uzyskania sygnału o alarmie przez centrum 
operacyjne Zamawiającego), podjęciu niezbędnych czynności interwencyjno - 
zabezpieczających celem ochrony życia, zdrowia i mienia na terenie obiektu 
chronionego przez środki do tego niezbędny, 

3) Niezwłoczne zawiadomienie wskazanego przedstawiciela Zamawiającego celem 
podjęcia dalszych decyzji operacyjnych, a w razie potrzeby: 
- powiadomienie właściwej komendy Policji. 

4) Podłączenie przez Wykonawcę systemu alarmowego zainstalowanego na terenie 
targowiska do własnego dyskretnego systemu ostrzegania. 

5) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach, awariach i 
usterkach stwierdzonych lub zauważonych w pracy systemu alarmowego na terenie 
targowiska. 

6) Zapewnienie monitorowania przez Centrum Operacyjne Wykonawcy systemu 
alarmowego przez przyjmowanie informacji i przekazywanie jej Zamawiającemu, lub 
odpowiednim instytucjom (np. Policji) zgodnie z otrzymanym zleceniem. 

7) Zapewnienie przez Wykonawcę gotowości uzbrojonej grupy interwencyjnej, która 
podejmie działania interwencyjne natychmiast po uzyskaniu sygnału o alarmie i 
przybędzie do obiektu w czasie do 5 minut od uzyskania sygnału o alarmie przez 
Centrum Operacyjne Wykonawcy. 
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8. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy również: 
1) Techniczna obsługa systemów alarmowych i TV przemysłowej (przegląd, naprawa) – 

Targowisko Miejskie, 
2)  Instalacja systemu kontroli wartownika, z możliwością podglądu i wydruku obchodów 

(minimum 6 punktów kontrolnych rozmieszczonych na obiekcie w miejscach wskazane 
przez Zamawiającego) – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów i Schronisko dla 
bezdomnych zwierząt.  

3) Wsparcie ochrony obiektów przez grupę interwencyjną o której mowa w § 11 pkt. 3 
Rozporządzenia MSWIA (Dz. U. z 2015 r. poz. 992). 

4) Podjęcia niezwłocznej interwencji w razie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także 
wobec zaistnienia innych okoliczności wymagających reakcji, jak również  w razie 
potrzeby zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Policji lub innych służb. 

5) Powiadomienie Zamawiającego o każdej interwencji, a także dokonanie stosownego 
wpisu w książce służby. 

6) Dokonanie na własny koszt oznaczenia strzeżonego obiektu oznakowaniem 
Wykonawcy. 

 
9. Miejsce realizacji  zamówienia:  świadczenie usługi ochrony  w formie fizycznego dozoru 

dotyczy następujących obiektów: 
1) Teren Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów położony w m. Różanna 98 ZUO, gmina 

Opoczno. 
2) Teren Targowiska Miejskiego, położony przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie, gmina 

Opoczno 
3) Teren Schroniska dla bezdomnych zwierząt, położony w m. Różanna 98 ZUO, gmina 

Opoczno.  
 

§ 2 
Termin realizacji 

  
1. Termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy:  12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 
Wynagrodzenie 

§ 3 
1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie                      

obliczone jako iloczyn liczby roboczogodzin świadczenia usługi w danym miesiącu i 
stawki      jednostkowej za roboczogodzinę w wysokości: ………… zł netto + 23 % VAT. 

2. Wykonawca wystawi do dnia 10-ego każdego miesiąca fakturę VAT, z 
wyszczególnieniem: obiektu Zamawiającego, liczby roboczogodzin świadczenia usługi 
na danym obiekcie oraz stawki jednostkowej za roboczogodzinę,  z datą płatności 30 dni 
od dnia otrzymania Faktury przez Zamawiającego. Płatność nastąpi przelewem, na 
wskazane na fakturze konto.  

3. Wykonawca do wystawionej  Faktury VAT, zobowiązany jest załączyć raport miesięczny 
obchodów z systemu kontroli wartowników – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów i 
Schronisko dla bezdomnych zwierząt.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania stałości ceny jednostkowej za 
roboczogodzinę przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zmian 
dokonanych w myśl § 6 (waloryzacja). 

5. W złożonej ofercie ustalono cenę łączną oferty brutto na kwotę:…………………….. 
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 
Zmiany postanowień umowy 

§ 4 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia 

w stosunku do treści wybranej oferty, dotyczących przedmiotu zamówienia, sposobu 
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realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy i terminu płatności, w szczególności w 
przypadku: 

1) zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania 
zmian w umowie, 

2) w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie 
obowiązującego prawa w tym zakresie, 

3) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze 
stron, których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub 
uniemożliwiają realizację Umowy, takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, 
rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, zakłócenia spowodowane 
wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych. 

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

Kary umowne  
§ 5 

1. Za  nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
obliczoną jako iloczyn kwoty stanowiącej 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy 
określonego w § 3 ust. 5 niniejszej umowy  za każde stwierdzone nienależyte wykonanie 
umowy.  

2. Za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę rozumie się w szczególności: 
1) nie wykonanie czynności, o których mowa w niniejszej umowie oraz SWZ nr sprawy 

18/2022. 
2) naruszenie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia                 

(Dz. U. 2021 r. poz. 1995), 
3) brak lub utrata polisy ubezpieczeniowej. 

3. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 5 niniejszej umowy. 

4. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 
10 % wynagrodzenia brutto określonego  w § 3 ust. 5 umowy. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów 
do maksymalnej wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 5 niniejszej 
umowy. 

6. Zapłata kar umownych nastąpi na podstawie pisemnego żądania strony uprawnionej 
doręczonego stronie zobowiązanej w terminie 7 dni od daty doręczenia żądania.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.  

6. W przypadku, gdy kary umowne naliczone wg zasad określonych w ust. 1-4 niniejszego 
paragrafu nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na 
zasadach ogólnych.  

 
KLAUZULA WALORYZACYJNA 

§6 
 1.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany określonego niniejszą Umową wynagrodzenia 

Wykonawcy (ceny jednostkowej za roboczogodzinę wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy)                      
w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 
(waloryzacja). Wykonawca uprawniony będzie do żądania waloryzacji, jeżeli wystąpi 
określona poniżej zmiana kosztów realizacji Umowy:  

 a) koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ceny materiałów wykorzystywanych 
do świadczenia Usług, zwiększą się o co najmniej 10%, 
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 b)  w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę o co najmniej 10%,  

 c)  w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, powodującej wzrost obciążenia Wykonawcy tymi – o co 
najmniej 10%.  

  
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

2.   Waloryzacja może być dokonana na wniosek Wykonawcy, nie wcześniej niż po upływie 6 
miesięcy od dnia zawarcia umowy lub od dnia dokonania poprzedniej waloryzacji. Zmiana 
kosztów realizacji Umowy określona w ust. 1 musi wystąpić pomiędzy zawarciem Umowy a 
pierwszą waloryzacją lub w okresie pomiędzy waloryzacjami.  

3.   Waloryzacja nie może dotyczyć wynagrodzenia za usługi świadczone przez Wykonawcę do 
dnia dokonania waloryzacji.  

4. Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza 
Zamawiający w wyniku waloryzacji nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w § 3 ust. 5  niniejszej Umowy.  

5.  Wykonawca, żądając zmiany Umowy w związku z wystąpieniem okoliczności 
warunkujących waloryzację, zobowiązany jest do przedłożenia umotywowanego wniosku w 
formie pisemnej.  

6. Zmiana wynagrodzenia następuje w drodze aneksu do Umowy.  

Klauzula zatrudnienia 
§ 7 

1. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących usługę ochrony. 
(Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy usługi te będą wykonywane samodzielnie i 
osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 
samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy  
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 
punkcie 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a. żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu 
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
a. na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust.2, a których 
dotyczy obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z wymogami 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia; 
wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę  
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5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

Ochrona danych osobowych  
§ 8 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 
niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem 
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane 
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

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

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których 
mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które 

będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w 
Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 
prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 
zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 
osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o 
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
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11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 
Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 
przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o 
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych 
danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, 
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, 
w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz 
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 
ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w 
innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 
informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. 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 lub konkursu. 

18. 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 lub 
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 
Ubezpieczenie Wykonawcy 

§ 9 
 

1. Wykonawca zobowiązany  jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) na 
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż  100 000,00 zł.   

2. Ubezpieczenie, o której mowa w ust. 1 musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w 
złotych polskich.  

3. Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  dokumenty  potwierdzający posiadanie  zawartej  
umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 
ubezpieczenia, nie później niż w dniu podpisania umowy.  

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres 
realizacji umowy.  

5. Jeżeli dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności  
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy obejmuje 
okres krótszy niż termin realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
obowiązywania dokumentu na cały okres realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się 
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do przedkładania kolejnego dokumentu Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed końcem 
ważności ubezpieczenia.  
 

 
Postanowienia końcowe 

§ 10 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp 

oraz kodeksu cywilnego. 
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny 

właściwy ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego. 
4. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki do umowy, tj.: Załącznik nr 1 – 

Zadania pracowników ochrony na terenie obiektu, SWZ nr sprawy 18/2022 oraz Oferta 
Wykonawcy nr z dnia ............................... r., 

5. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy  
 

 
ZADANIA PRACOWNIKÓW OCHRONY NA TERENIE OBIEKTU 

 
1) Głównymi obowiązkami pracowników ochrony na chronionym obiekcie jest zapewnienie 

bezpieczeństwa osób i mienia poprzez zapewnienie ochrony przed: 
- zamachami przestępczymi tj. w szczególności: kradzież, rabunek, zniszczenie, 
- szkodami wynikłymi z awarii technicznych lub zakłóceń porządku publicznego w 

obiekcie. 
 

2) Pracownicy ochrony wykonują również inne zadania związane z bezpieczeństwem obiektu i 
ochroną mienia zlecone przez Zamawiającego lub przełożonych zgodnie z obowiązującym 
prawem. 
 

3) Każde zdarzenie łamiące obowiązujące na terenie obiektu zasady musi być zgłoszone do 
kierownika Zamawiającego, patrolu interwencyjnego oraz formalnie odnotowane w książce 
służb, w której należy wyszczególnić: 

- datę i godzinę, 
- szczegółowy opis zdarzenia, 
- dane sprawcy – jeśli jest znany, 
- inne dane w zależności od potrzeb. 

 
4) Pracownik ochrony zobowiązany jest do bezwzględnego zachowania w tajemnicy informacji 

dotyczących chronionego obiektu. 
 

5) Wszyscy pracownicy ochrony powinni być zapoznani z: 
- rozmieszczeniem przyłączy energetycznych głównego wyłącznika prądu, 
- lokalizację głównego zaworu gazu i wody, 
- rozmieszczeniem sprzętu ppoż. np.: gaśnice, hydranty, 
- obowiązującymi w danym obiekcie instrukcjami. 

 
6) Przebieg służby powinien być odnotowany w książce służb. 

 
7) Pracownicy ochrony obowiązani są do należytej dbałości o powierzony sprzęt i 

wyposażenie jak również używanie zgodne z jego przeznaczeniem. 
 
8) Pracownikom ochrony podczas pełnienia służby zabrania się: 

- oddalania się z miejsca pełnienia służby bez zezwolenia przełożonych, 
- przyjmowania wizyt osób nieupoważnionych, 
- wnoszenia na teren obiektu alkoholu lub i innych środków odurzających oraz ich 

spożywania, 
- korzystania z udostępnionych telefonów do celów prywatnych w czasie pełnienia 

służby, 
- manipulowania urządzeniami technicznymi wbrew ich przeznaczeniu. 

 
Zabezpieczenie obiektu przed przedostaniem się osób niepożądanych: 

 Obserwacja terenu obiektu przez pełniącego służbę pracownika, 
 Podejmowanie samodzielnych interwencji w stosunku do osób próbujących wejść 

lub dokonujących aktów wandalizmu chronionego obiektu. 
 
Ochrona obiektu przed działaniem terrorystycznym m.in. poprzez: 

 kontrolę pomieszczeń użytkowych (wc), pomieszczeń technicznych tj. węzeł co, 
główny zawór wody, rozdzielnia elektryczna itp. pod kątem: znajdujących się tam 
przedmiotów nie będących stałymi elementami wyposażenia, przebywania wewnątrz 
wyłącznie osób upoważnionych przez administracje obiektu. 
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Wykonywanie obchodów: 
Pracownik ochrony w granicach chronionego obiektu ma prawo do: 

 ustalenia uprawnień osób do przebywania na obszarze lub w obiektach 
chronionych, 

 legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości na podstawie dokumentów 
takich jak: dowód osobisty, Tymczasowe zaświadczenie osobiste, Dokument 
stwierdzający tożsamość cudzoziemca, Paszport. 

 Wezwanie osób do opuszczenia obszaru  lub obiektu w przypadku stwierdzenia 
braku uprawnień do  przebywania na terenie chronionego obiektu lub obszaru. 

 Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia 
lub zdrowia  ludzkiego a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego 
przekazania tych osób Policji. 

 Ujęcia dokonuje się w  sytuacji, gdy osoba stwarza oczywiste, bezpośrednie 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia (np. 
kradzież, dewastacja, próba pobicia,  itp.). 

Pracownik ochrony obowiązany jest do podjęcia pracy o wyznaczonej godzinie w 
regulaminowym oznakowanym jednolitym umundurowaniu. 
Wyposażenie pracownika ochrony: 

a) Zgodne z Ustawą o ochronie osób i mienia z dn. 22 sierpnia 1997,  
b) Środki łączności – telefon komórkowy. 

 
Pracownik ochrony ma obowiązek zapoznać się z wytycznymi administratora obiektu. 
Pracownik ochrony jest obowiązany do udzielenia pomocy przedmedycznej osobie ujętej, która 
ma widoczne obrażenia ciała lub utraciła przytomność, a w razie potrzeby lub na jej prośbę jest 
zobowiązany wezwać pomoc medyczną. 
Każdy przypadek ujęcia osoby pracownik ochrony jest zobowiązany udokumentować w książce 
służb oraz sporządzić notatkę. 
 

PROWADZONA DOKUMENTACJA 
 
 KSIĄŻKA SŁUŻB 

- dokonywanie wpisu z przebiegu służby z podjętych czynności oraz zdarzeń mających 
miejsce na terenie obiektu 

 REJESTR POJAZDÓW 
 

 
 ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
 
 
 


