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Załącznik nr 5 do Ogłoszenia 

UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/…../……… 

      /wzór/ 

 

zawarta w dniu ……. …… ………. roku, w Warszawie pomiędzy: 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  z siedzibą przy 

ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie (00-893), NIP: 525 20 88 391, REGON 142 148 155, zwanym  

w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

…………………………………… – ………………………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez:   

……………………………… - ………………………………….. zwanym dalej  „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej również „Stroną” lub wspólnie „Stronami”. 

 

Podstawę zawarcia niniejszej Umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzone w trybie zgodnym z przepisami określonymi w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi 

społeczne i inne szczególne usługi”, na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług całodobowej ochrony 

fizycznej obiektu (obiekt rozumiany jest jako budynek biurowy położony przy ul. Ogrodowej 5/7 

w Warszawie, będący własnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie oraz teren wokół budynku będący własnością lub będący we władaniu 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) i mienia 

Zamawiającego, oraz zapewnienia Grupy Interwencyjnej, a także sprzątanie w zależności od 

potrzeb terenu wokół budynku zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, którego kserokopia 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Szczegółowy opis działań ochronnych oraz zakres obowiązków i uprawnień pracowników 

Wykonawcy związany z realizacją przedmiotu umowy określony jest w opracowanej przez 

Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego „Instrukcji ochrony” zgodnej z warunkami 

określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada Koncesję Nr ................................. na prowadzenie działalności w zakresie objętym 

przedmiotem umowy na czas ..............................., której kopia stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszej Umowy; 

2) usługi objęte przedmiotem umowy będzie świadczył przy pomocy osób posiadających 

niezbędne kwalifikacje, wiedzę i odpowiednio przeszkolonych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w dniu zawarcia Umowy 

wykazu osób przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy, zwanego dalej „wykazem osób” 

oraz do jego prowadzenia. Wykaz osób jako imienną listę osób przewidzianych do realizacji 
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przedmiotu umowy wraz z załącznikami potwierdzającymi kwalifikacje, stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszej Umowy. 

3. Zmiana w wykazie osób możliwa jest pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody 

Zamawiającego i nie stanowi zmiany postanowień niniejszej Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 poprzez 

obsadzenie obiektu swoimi pracownikami w ilości jeden pracownik całodobowo przez wszystkie 

dni tygodnia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a wypełniane przez pracowników czynności 

służbowe będą realizowane zgodnie z regulacjami i zasadami dotyczącymi ochrony obiektu przy 

zachowaniu staranności, zdyscyplinowania, wysokich standardów etycznych i moralnych oraz 

zgodnie z „Instrukcją ochrony”, o której mowa w § 1 ust. 2 i Szczegółowym Opisem Przedmiotu 

Zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w czasie realizacji 

przedmiotu umowy z wyłączeniem szkód powstałych z przyczyn pozostających poza jego 

kontrolą – takich jak np. klęski żywiołowe, pożar wynikły z awarii urządzeń technicznych, 

strajków lub demonstracji. 

7. W przypadku zagrożenia mienia znajdującego się w chronionym obiekcie Wykonawca 

zobowiązany jest do podjęcia czynności zmierzające do zapobieżenia powstaniu szkody oraz do 

natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego oraz właściwych służb (np. policji, straży 

pożarnej). 

8. W każdym przypadku wystąpienia szkody Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

sporządzenia oraz przekazania Zamawiającemu raportu zawierającego ustalenie przyczyn i 

okoliczności zaistnienia szkody oraz rozmiaru szkody. 

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wartości pieniężne przechowywane niezgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 793) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości 

pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki 

organizacyjne. 

10. Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do prowadzenia 

dokumentacji z jego wykonywania w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

§ 3. 

1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

przedmiotu umowy, tj.: usługi w zakresie fizycznej, bezpośredniej ochrony obiektu. Pozostały 

zakres, w tym w zakresie grupy interwencyjnej, Wykonawca może powierzyć podwykonawcom. 

2. Podwykonawca, który będzie świadczył usługi w zakresie grupy interwencyjnej musi posiadać 

ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia, 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia. 

3. Zatrudnienie przez Wykonawcę Podwykonawców wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej 

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje Podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje  

i doświadczenie Podwykonawcy będzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do 

podzlecenia. 

4. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy nowemu 

Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy. Wykonawca powinien przedłożyć do 
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akceptacji Zamawiającemu propozycję zmiany Podwykonawcy lub rezygnacji z wykonania części 

zamówienia przez Podwykonawcę nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. Zamawiający 

złoży oświadczenie w przedmiocie zmiany w terminie 7 dni od otrzymania propozycji zmiany 

zgodnej z wymaganiami Umowy. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

5. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców oraz odpowiada za ich działania lub 

zaniechania jak za własne. Wykonawca oświadcza, że Podwykonawcy będą przestrzegać 

wszelkich postanowień Umowy. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania 

Wykonawcy wobec Podwykonawców, jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec 

osób trzecich. 

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w zawartej z nim umowie. 

7. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie wyłącza obowiązku 

spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami Umowy, w 

tym dotyczących personelu Wykonawcy. 

§ 4. 

1. Wykonawca wskaże Zamawiającemu inspektora nadzoru w osobie …………………………… nr 

telefonu …………………………….., e-mail: ……………………….. który będzie reprezentował Wykonawcę 

w kontaktach roboczych z Zamawiającym i nadzorował wdrażanie Instrukcji Ochrony oraz pracę 

pracowników ochrony na obiekcie Zamawiającego. 

2. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) rzetelnego, sumiennego, z najwyższą starannością wykonywania czynności stanowiących 

przedmiot umowy; 

2) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których Wykonawca, jego 

pracownicy, podwykonawcy lub osoby za pomocą, których wykonuje przedmiot umowy 

wszedł/weszli w związku z realizacją niniejszej Umowy; 

3) zapewnienia wykonania usługi objętej niniejszą Umową przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje konieczne dla wykonania usługi. Wykonawca przedłoży zaświadczenia o 

niekaralności tych osób; 

4) przeszkolenia pracowników ochrony przed przystąpieniem do pracy, w tym również w 

zakresie przepisów: BHP, ppoż. oraz innych, mających wpływ na stanowisku pracy, a także 

systemów alarmowych i ratowniczych; 

5) bezwarunkowego przestrzegania regulaminów i zarządzeń Zamawiającego w zakresie 

organizacji bezpieczeństwa pracy na terenie obiektu Zamawiającego; 

6) posiadania przez cały czas obowiązywania niniejszej Umowy aktualnej polisy 

ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem 

umowy, do wysokości co najmniej ……… zł (słownie: ………………………………….…..) z podlimitem 

na jedno zdarzenie wynoszącym co najmniej ………. zł (słownie: ………………), której kserokopia 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy; 

7) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o utracie koncesji na prowadzenie działalności 

w zakresie objętym przedmiotem umowy. 
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§ 5. 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić pomieszczenie przeznaczone dla pracowników ochrony, 

wyposażone w szafę do przechowywania odzieży osobistej i służbowej oraz miejsce do 

spożywania przez te osoby posiłków. 

2. Zamawiający umożliwi pracownikom ochrony korzystanie z telefonu w celach służbowych, 

wyłącznie jako środka łączności alarmowej. 

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy numery telefonów przedstawicieli Zamawiającego, których 

należy zawiadomić w nagłych wypadkach. 

4. Osoby przy pomocy, których świadczony będzie przedmiot umowy podlegają bezpośrednio 

Wykonawcy i tylko od niego mogą otrzymywać polecenia w tym zakresie. W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający może – bez konsultacji z Wykonawcą – wydać osobom wykonującym 

przedmiot umowy specjalne dyspozycje, pod warunkiem ich odnotowania w Książce służby, przy 

czym dyspozycje te muszą mieścić się w granicach przedmiotu umowy, być zgodne z prawem 

oraz nie mogą wpływać ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionych osób i mienia. 

5. Zamawiający i upoważnione przez niego osoby mają prawo do kontrolowania sposobu 

wykonywania przedmiotu umowy, dokonywania wglądu do dokumentacji ochronnej jak również 

otrzymywania jej kopii. 

6. Zamawiający zobowiązany jest stworzyć warunki umożliwiające Wykonawcy skuteczną ochronę 

poprzez odpowiednie zabezpieczenie mienia, w szczególności przed kradzieżą z włamaniem. 

§ 6. 

Przez czas trwania Umowy Wykonawca zapewni swoim pracownikom dostęp do środków łączności w 

postaci telefonu komórkowego o nr: ……..…………………….….. zapewniającego łączność z Zamawiającym 

oraz gwarantującego skuteczne wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 7. 

Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego może wydawać dyspozycje pracownikom ochrony 

Wykonawcy. Dyspozycje takie muszą być zgodne z niniejszą Umową i przepisami prawa oraz nie 

mogą wpływać ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu. 

§ 8. 

1. Ochrona obiektu na zasadach określonych w niniejszej Umowie rozpoczyna się od dnia 

01.02.2017 r. od godziny 00:00. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.02.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.  

§ 9. 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) spowodowania przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego lub rażącego naruszenia 

przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy albo innych, istotnych dla jej 

prawidłowego wykonania uzgodnień; 

2) nie wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków stanowiących przedmiot niniejszej 

Umowy, a w szczególności z ochrony osób i mienia Zamawiającego; 

3) cofnięcia Wykonawcy przez uprawniony organ koncesji na wykonywanie działalności w 

zakresie usług ochronnych; 

4) nie przystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia usług lub przerwał ich wykonywania na 

okres dłuższy niż 3 dni robocze; 
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1) wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania układowego, likwidacyjnego, upadłościowego 

lub egzekucyjnego. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie o powyższym fakcie 

powiadomić Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 2 , powinno nastąpić w formie pisemnej  

w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających odstąpienie od niniejszej 

Umowy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 10. 

1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się zgodnie z ofertą z 

dnia ….. …… .20…. roku, której kserokopia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Umowy na kwotę 

netto: …………………………………..…. złotych, (słownie: …………………..………………………….………………….), 

powiększoną o należny podatek VAT w wysokości …..%, co daję łącznie kwotę ……..……… złotych 

brutto, (słownie: ……………….……………………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w okresach miesięcznych w wysokości 

odpowiadającej iloczynowi faktycznie przepracowanej liczby godzin przez pracowników ochrony 

w danym miesiącu i ceny jednostkowej za roboczogodzinę danego pracownika ochrony, przy 

czym:  

  cena za jedną roboczogodzinę jednego pracownika ochrony obejmująca cały zakres 

przedmiotu umowy wynosi …..… złotych netto, powiększone o należny podatek VAT w 

wysokości …….%. 

3. Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie podlega zmianie do końca 

trwania niniejszej Umowy z zastrzeżeniem § 15 ust. 4. 

4. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w § 12 niniejszej Umowy, wynagrodzenie zostanie 

powiększone lub pomniejszone o odpowiednią ilość roboczogodzin. 

5. Całkowite wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy 

związane z realizacją przedmiotu umowy. 

§ 11. 

1. Wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 

5/7, 00-893 Warszawa, NIP: 525-20-88-391, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury. 

2. Zamawiający dokona płatności na rachunek Wykonawcy: ……………………………………..…………….…….. 

3. Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego. 

§ 12. 

W razie doraźnej potrzeby na życzenie Zamawiającego wyrażone na piśmie z 24 godzinnym 

wyprzedzeniem Wykonawca zwiększy lub zmniejszy stan osobowy ochrony o ilość pracowników 

ochrony i na okres ustalony przez Zamawiającego. 

§ 13. 

1. Zamawiającemu przysługuje kara umowna w następujących przypadkach i wysokościach: 
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1) w wysokości 2,5% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust.1 niniejszej 

Umowy za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, a 

w szczególności: 

a) w sytuacji nie zapewnienia ciągłości ochrony i dozoru, 

b) pełnienia obowiązków służbowych przez pracowników ochrony powyżej norm czasu 

pracy określonych przez stosowne przepisy, 

c) spożywania bądź przebywania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających 

na terenie nieruchomości Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie przez pracowników Wykonawcy, 

2) w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust.1 niniejszej Umowy 

w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy lub odstąpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 

2. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje przedmiot umowy, o każdym stwierdzonym przypadku naruszenia Zamawiający 

niezwłocznie poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 4 ust.1 

niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone na jego rzecz kary umowne. 

4. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, kwota stanowiąca równowartość 

kary będzie potrącona z wynagrodzenia i tak pomniejszone wynagrodzenie zostanie wypłacone 

Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości 

potrącenia kary umownej w sposób określony w zdaniu pierwszym, Wykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty kar umownych, w terminie określonym w wezwaniu Zamawiającego do 

zapłaty tych kar. 

5. W przypadku nie zapewnienia stałej obsady ochrony obiektu w trakcie trwania niniejszej 

Umowy, Wykonawca pokryje koszty zlecenia dodatkowej ochrony obiektu, a kwota ta będzie 

potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża na to 

zgodę. 

§ 14. 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy upoważnia się: 

1) ze strony Zamawiającego: Pana(nią) …………………………….., tel. ………………………., e-mail: 

……………………………………. 

2) ze strony Wykonawcy: Inspektor nadzoru, o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej Umowy. 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy. 

§ 15. 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w niniejszej Umowie. Zmiana Umowy 

dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 144 ust. 1 Pzp oraz 

określonych w niniejszej Umowie. 

2. Zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 

1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; 
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3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie 

będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 

3. Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treści stosunku prawnego 

nawiązywanego Umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna, określona w ust. 2 

powyżej wywarła wpływ. 

4. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o 

którym mowa w § 10 ust. 1 i 2 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku 

wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

W takim wypadku Strony uzgodnią zmiany Umowy wymuszone nowymi przepisami. 

§ 16. 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Korespondencja wysyłana przez Strony na adresy siedzib, wskazane w Umowie, będzie uznana 

za doręczoną. W razie zmiany adresu, Strony zobowiązują się do pisemnego powiadomienia o 

zmianie adresu, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji za doręczoną. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień publicznych, ustawy z 

dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia oraz inne obowiązujące akty prawne. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy lub w związku z nią będą 

poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze Stron. 

§ 17. 

1. Zamawiający oświadcza, że obiekt określony w § 1 nie jest obiektem podlegającym 

obowiązkowej ochronie zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i 

mienia i zobowiązuje się poinformować Wykonawcę niezwłocznie po tym, gdy obiekt zostanie za 

taki uznany. 

2. Wykonawca informuje, iż w okresie obowiązywania Umowy oraz dochodzenia roszczeń 

wynikających z Umowy przetwarza dane dotyczące Zamawiającego oraz inne dane niezbędne 

dla celów wykonywania świadczonej usługi, naliczania opłat Zamawiającemu itp.  

 

§ 18. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych, a w szczególności podczas wykonywania czynności stwarzających możliwość 

dostępu do tych danych do ich ochrony przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną 

modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji uzyskanych         

w trakcie realizacji niniejszej Umowy oraz po jej zakończeniu, za wyjątkiem informacji 

powszechnie dostępnych. 
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§ 19. 

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji Umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik Nr 1 –  Kserokopia Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia; 

Załącznik Nr 2 –  Kserokopia Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług 

ochrony osób i mienia; 

Załącznik Nr 3 –       Wykaz osób - imienna lista osób przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy 

wraz z załącznikami potwierdzającymi kwalifikacje; 

Załącznik Nr 4 –       Kserokopia Polisy ubezpieczeniowej; 

Załącznik Nr 5 –         Kserokopia Oferty Wykonawcy z dnia … …. 20…. r. 

 

 

 

 

WYKONAWCA:                                                                                           ZAMAWIAJĄCY: 


