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Załącznik nr 5 do SIWZ 

WZÓR 

UMOWA NR       /2020 

zawarta w  dniu ………………………..2020 roku w Warszawie pomiędzy: 

Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mehoffera 

72/74, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000456064,  REGON 146613264, 

NIP 524-275-83-70, kapitał zakładowy 62 965 000 zł, zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym 

przez:  

1) …………………    - Członka  Zarządu 

2)    ………………… - Członka Zarządu 

a 

[…], z siedzibą w […] przy ul. […], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […], […] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: […], posiadającą numer REGON: […] oraz numer NIP: […], 

posiadającą kapitał zakładowy w wysokości […] zł, zwanym dalej „Wykonawcą”. 

reprezentowaną przez: 

[…] – […]; 

[…] – […]; 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania  o zamówienie publiczne na podstawie art. 138 o 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 

1843 ze zm.)  

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia w obiektach 

podległych SCOL t.j. w: 

1) Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74, 03 131 Warszawa; 

2) Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym z siedzibą przy ul. Szubińskiej 4, 03 131 Warszawa; 

3) Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74, 03 131 Warszawa, 

następujących usług: 

a) ochrony fizycznej osób i mienia w ZOL-ach, z zapewnieniem patrolu interwencyjnego, 

monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74, 

b) dostawy, instalacji i bieżącej konserwacji: nadajnika do zdalnego monitorowania systemu 

sygnalizacji włamania i napadu i 6 czujników ZOL przy ul. Mehoffera 72/74. 
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2. Zakres i pomieszczenia, w których usługi będą przez Wykonawcę świadczone zostały 

szczegółowo opisane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1a, 1b i 1c do 

Umowy. 

 

§  2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY  

1. Termin obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia………… do dnia …………. . 

2. Umowa nie podlega automatycznemu przedłużeniu na okresy następne lub czas nieoznaczony i 

wygasa po upływie okresu na jaki czas została zawarta bez obowiązku jej wypowiadania lub 

wcześniejszego powiadamiania Wykonawcy przez Zamawiającego.  

 

§  3 

ZAKRES I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Pełny zakres świadczenia usług objętych Umową jest opisany w załączniku nr 1a, 1b i 1c do 

Umowy: 

1) Załącznik Nr 1 a- „Opis przedmiotu zamówienia dla Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego z 

siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74, 

2) Załącznik Nr 1 b- „Opis przedmiotu zamówienia dla Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego z 

siedzibą przy ul. Szubińskiej 4, 

3) Załącznik Nr 1 c- „Opis przedmiotu zamówienia dla Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego z 

siedzibą przy ul. Olchy 8. 

2. Przedmiot umowy będzie realizowany przez wszystkie dni w tygodniu łącznie ze świętami i 

dniami ustawowo wolnymi od pracy: 

1) W Części I zamówienia w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym z siedzibą przy ul. Mehoffera 

72/74 w wymiarze 24 godziny na dobę przez jeden posterunek ochrony, 

2) W Części II zamówienia w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym z siedzibą przy ul. Szubińskiej 

4 w wymiarze 13 godzin na dobę przez jeden posterunek ochrony w godzinach 6:30 do 19:30, 

3) W Części III zamówienia w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym z siedzibą przy ul. Olchy 8 w 

wymiarze 13 godzin na dobę przez jeden posterunek ochrony w godzinach od 7:00 do 20:00. 

3. Wykonawca zainstaluje nadajniki zdalnego monitorowania systemów sygnalizacji włamania i 

napadu oraz przetestuje poprawność ich funkcjonowania przed terminem wskazanym w  

systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz przetestuje poprawność ich funkcjonowania przed 

terminem wskazanym w § 2 ust. 1 umowy. Zamontowanie urządzenia do zdalnego 

monitorowania systemów włamania w napadu pozostają własnością Wykonawcy (nie 

przechodzą na własność Zamawiającego) i zostaną zdemontowane prze Wykonawcę i na jego 

koszt, po zakończeniu obowiązywania umowy.  

4. Zamawiający w trakcie realizacji w przypadkach uzasadnionych uwag związanych z 

niewłaściwym wykonywaniem obowiązków przez pracownika ochrony, będzie miał prawo żądać 
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natychmiastowej zmiany wskazanego pracownika a Wykonawca, mając na uwadze utrzymanie i 

podnoszenia poziomu bezpieczeństwa świadczenia usług ma obowiązek niezwłocznie 

ustosunkować się do tych żądań, a następnie spełnić te żądania.  

5. Przed przystąpieniem do świadczenia usług ochrony i mienia, Wykonawca złoży imienny wykaz 

pracowników desygnowanych do realizacji usług ochrony. Każdy pracownik desygnowany 

doświadczenia usług ochrony zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o zachowaniu tajemnicy 

służbowej w związku z wykonywanymi usługami ochrony. Wzór oświadczenia jest Załącznikiem 

Nr 2 do umowy.  

6. W przypadku zmiany osób, Wykonawca w terminie 2 dni uaktualni wykaz osób desygnowanych 

do realizacji umowy i złoży Zamawiającemu.  

7. Wykonawca oświadcza, że w czasie obowiązywania umowy będzie dysponował patrolem 

interwencyjnym- w skład patrolu wchodzi minimum 2 osoby, którego czas dojazdu do zakładu 

będzie nie dłuższy niż 10 minut, liczonych od momentu zgłoszenia telefonicznego.  

 

§ 4 

PRZEDSTAWICIELE STRON, KORESPODENCJA MIĘDZY STRONAMI UMOWY 

1. Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do bezpośrednich kontaktów w trakcie 

wykonywania niniejszej Umowy, mających zapewnić sprawną realizację Umowy oraz jej bieżący 

nadzór, są: 

1) Ze strony Zamawiającego: 

a) W Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie 

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

b) W Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym z siedzibą przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie 

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

c) W Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym z siedzibą przy ul. Olchy 8 w Warszawie 

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

2) Ze strony Wykonawcy: 

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

(ostateczna treść ust. 1 zostanie ustalona po rozstrzygnięciu postępowania) 

2. Wskazane osoby umocowane są jedynie do dokonywania czynności faktycznych związanych z 

realizacją przedmiotu umowy, do pełnej współpracy z drugą Stroną w celu zapewnienia 

należytego oraz terminowego jej wykonania i nie są upoważnione do dokonywania zmian w 

Umowie.  

3. Zamawiający zastrzega sonie prawo do bieżącej kontroli i sposobu i jakości świadczenia usług 

ochrony fizycznej osób i mienia przez Wykonawcę. 

4. Do przeprowadzenia kontroli ze strony Zamawiającego uprawnione są osoby przez nich 

wyznaczone.  
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5. O każdorazowym stwierdzeniu uchybień i nieprawidłowości w świadczeniu usług ochrony osób i 

mienia, Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę na adresy podane w komparycji Umowy.  

6. Każda ze stron ma obowiązek niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o zmianie adresu 

korespondencyjnego lub danych kontaktowych.  

7. Korespondencję, pod warunkiem wysłania jej na prawidłowy adres uznaje się za doręczoną w 

dniu: 

1) dokonania pierwszej adnotacji o odmowie podjęcia przesyłki (lub adnotacji równoważnej), 

2) drugiego awizowania przesyłki w przypadku jej niepodjęcia w terminie, 

3) w dniu wysłania wiadomości pocztą elektroniczną.  

 

§ 5  

ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) współpracy z Wykonawcą w ramach przedmiotu umowy, 

2) udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do właściwego wykonywania 

przedmiotu umowy, 

3) udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń na cele socjalne (tam gdzie będzie możliwe) w 

miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 

4) terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z opisem 

przedmiotu zamówienia, 

2) ponoszenia pełnej odpowiedzialności, w tym za szkody powstałe w wyniku niewykonywania 

lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy. Wyłączna i całkowita 

odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również odpowiedzialność względem 

poszkodowanych osób trzecich, 

3) do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji związanych z umową w szczególności 

informacji dotyczących obiektu, rozkładu pomieszczeń, rozwiązań technicznych służących 

zabezpieczeniu pomieszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pośrednio lub bezpośrednio 

umowy są uważane za poufne i Wykonawca nie ujawni ich osobom trzecim bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności karnej, 

4) przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz obowiązujących  w zakładach wewnętrznych 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa przy świadczeniu usług.  

5) zgłaszania na piśmie do Zamawiającego informacji o zmianie osób wykonujących usługi, 

które są przedmiotem niniejszej umowy z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym, 

6) posiadania w okresie realizacji umowy ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w związku ze świadczeniem usług ochrony osób i mienia w wysokości nie mniejszej 

niż wskazane w § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie 
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obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego 

działalność  gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia (Dz. U. z 2013 r. poz. 1550) i 

przedkładania do wglądu Zamawiającemu ważnej polisy oraz dowodu jej opłacenia, na każde 

żądanie, 

7) Zgłaszania pracownikom Zamawiającego wskazanym w § 4 ust. 1 umowy wszystkich 

zauważonych/ stwierdzonych w trakcie pełnienia ochrony usterek instalacji budynkowych. 

 

§ 6  

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Całkowita wartość umowy brutto umowy za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, zgodnie 

ze złożoną ofertą Wykonawcy na Część ….. zamówienia, wynosi: 

Netto: …………….. (słownie:……………………………………………………………... 00/100), 

VAT: ……………… (słownie:……………………………………………………………... 00/100), 

Brutto: ……….….... (słownie:……………………………………………………………... 00/100). 

(ilość części uzależniona od rozstrzygnięcia postępowania) 

2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie za faktycznie 

świadczone usługi, odrębnie w każdym chronionym zakładzie i będzie iloczynem stawki 

jednostkowej za 1 rbh w wysokości……….. zł i liczby faktycznie wykonanych usług ochrony 

osób i mienia w danym miesiącu. 

3. W cenach jednostkowych brutto za 1 rbh Wykonawca uwzględnił wymagane koszty w tym polisy 

obowiązkowej ubezpieczenia i wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

wzrost płacy minimalnej w 2020 r. oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 r. poz. 106). 

4. Rozliczenia z tytułu świadczonych usług ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowania 

sygnalizacji włamania i napadu oraz usługi technicznej w zakresie napraw, może odbywać się na 

podstawie zbiorczej faktury VAT wystawionej Zamawiającemu, nie później niż w terminie 7 dni 

po zakończeniu miesiąca, w którym świadczone były usługi. Integralną częścią faktury będą 

protokoły potwierdzające wykonanie usług ochrony osób i mienia podpisane przez 

upoważnionych przedstawicieli stron umowy wskazanych w § 4 ust. 1 umowy.  

5. Podstawą wystawienia faktury będą podpisane przez upoważnionych przedstawicieli stron bez 

zastrzeżeń protokół potwierdzenie wykonania usługi ochrony i mienia (Załącznik nr 3 do 

umowy) sporządzone odrębnie dla każdego Zakładu oddzielnie.  

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty za prawidłowo wystawione i doręczone do siedziby 

Zamawiającego faktury w terminie do 21 dni licząc od daty doręczenia faktury. Za datę 

dokonania płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

7. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna na konto wskazane w 

Formularzu Ofertowym Nr………………………………………………………….. . 
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8. O każdej zmianie konta bankowego Wykonawca niezwłocznie powiadomi w formie pisemnej 

Zamawiającego. 

9. W razie opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych wynikających z umowy, Zmawiający 

zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych. 

10. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelność z tytułu realizacji 

przedmiotu umowy na osobę trzecią. 

 

§ 7  

KARY UMOWNE 

1. Strony umowy ustalają, następujące kary umowne: 

1) za opóźnienie w przystąpieniu realizacji postanowień niniejszej Umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1 % kwoty całkowitego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.  

2) w przypadku niewykonania  lub nienależytego wykonania w danym miesiącu przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, wskazanych przez 

Zamawiającego na piśmie, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary 

umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto, za miesiąc którego 

uchybienia będą dotyczyły,  

3) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku 

nieobsadzenia posterunku ochrony, w kwocie 1000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień braku 

obecności pracownika ochrony Wykonawcy, 

4) W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości 

brutto umowy wskazanej w § 6 ust. 1.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należność z tytułu kary umownej na rachunek bankowy 

wskazany przez Zmawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego 

do zapłaty tej kary. 

3. W przypadku niezapłacenia kar umownych w terminie , Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

potrącania należności z tytułu tej kary z najbliższej należności Wykonawcy wynikającej z faktury 

wystawionej przez Wykonawcę. 

4. Zapłacenie lub potrącenie kary umownej, nie zwalnia Wykonawcy z realizacji umowy oraz 

wykonania pozostałych zobowiązań umownych. 

5. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody 

przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych. 

6. Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 
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§ 8 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonania umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 15 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

2. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po  stronie Wykonawcy może 

nastąpić w następujących sytuacjach: 

1) w terminie 7 dni od powzięcia informacji o cofnięciu w trybie art. 22 ustawy z dnia 22 września 

1997r o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2018 poz. 2142), koncesji na wykonywanie usług 

ochrony fizycznej osób i mienia, 

2) w terminie 7 dni od powzięcia informacji o ogłoszeniu likwidacji lub upadłości lub o wydaniu 

nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, jeżeli powyższe skutkować będzie brakiem możliwości 

dalszego świadczenia usług, 

3) w terminie 7 dni od powzięcia informacji o przypadku udokumentowanego rażącego łamania 

postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności: 

a) opuszczenia lub niezapewnienia ochrony w zakładach Zamawiającego, 

b) spowodowania pożaru, zalania, 

c) dokonania kradzieży mienia Zamawiającego z obiektu w trakcie pełnionej ochrony,  

d) wielokrotnego zaniechania postanowień umowy zgodnego z opisem przedmiotu 

zamówienia.  

3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, jeżeli mimo pisemnego wezwania w terminie trzech (3) dni, Wykonawca 

nadal nie realizuje umowy zgodnie z postanowieniami w przypadku  niewykonania lub 

nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę.  

4. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn o których mowa w ust. 1 lub 

rozwiązania umowy z przyczyn  o których mowa w ust. 2, jest zobowiązany wyłącznie do zapłaty 

wynagrodzenia za usługi, które zostały zrealizowane do dnia odstąpienia od umowy lub 

rozwiązania umowy.  

6. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego umowy nie wyłącza obowiązku 

zapłacenia przez Wykonawcę kar umownych, o których mowa w § 7 naliczanych do dnia 

odstąpienia lub rozwiązania i nie powoduje obowiązku zwrotu przez Zamawiającego kar 

zapłaconych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia lub rozwiązania. 
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§ 9 

ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz 

wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli 

przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w 

rezultacie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku zmiany wynagrodzenia 

wykonawcy wynikającego z poniższych okoliczności: 

1) jeżeli zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością dokonania  zmian, których nie można 

było przewidzieć w momencie zawierania umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego, 

przy czym zmiany te nie mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, 

2) jeżeli Wykonawca zmienił dane firmy (w szczególności w wyniku przekształceń, przejęć 

itp.), możliwe jest sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego dane firmy , 

3) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych, mających zastosowanie przy 

udzielaniu zamówień publicznych, treść umowy będzie zmieniała się stosownie 

doprowadzonych rozwiązań prawnych, 

4) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

5) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców. 

 

§ 10 

KLAUZULA JAWNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią 

informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. 2019 poz. 1429), która podlega udostępnianiu w trybie 

przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przetwarzając dane osobowe do stosowania przy ich przetwarzaniu 

przepisów ustawy  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). 
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3. W związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca: 

1) zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony przetwarzanych danych osobowych 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym RODO; 

2) ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o 

których mowa w pkt 1; 

3) w przypadku przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych - oświadcza, 

że systemy informatyczne, w których przetwarzane będą dane osobowe spełniają wymogi 

zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące  

do przetwarzania danych osobowych; 

4) zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy; 

5) zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Ochrony Danych  

Osobowych Zmawiającego o stwierdzeniu prób lub faktów naruszenia poufności 

przetwarzanych danych osobowych; 

6) w przypadku stwierdzenia zdarzeń, o których mowa w pkt 5, zobowiązuje się umożliwić 

Zamawiającemu prowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych; 

7) zobowiązuje się po zakończeniu prac związanych z realizacją umowy, zwrócić 

Zamawiającemu - oraz Inspektorowi Ochrony danych Osobowych, wszelkie zbiory danych 

osobowych, zarówno te w formie papierowej, jak i elektronicznej, które zostały przekazane 

przez Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu umowy; 

8) zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu imiennej listy pracowników, którzy będą 

mieli dostęp do powierzonych danych osobowych w związku z realizacją umowy; 

9) zobowiązuje się do uzyskania od swoich pracowników oświadczeń o zachowaniu w 

poufności danych osobowych i innych informacji stanowiących tajemnicę służbową, jaką 

uzyskali  

w trakcie wykonywania na rzecz Zamawiającego. 

4. Zamawiający informuje, że jest administratorem danych osobowych osób upoważnionych  

do reprezentowania Wykonawcy oraz pracowników Wykonawcy, podanych w związku  

z podpisaniem i wykonaniem niniejszej umowy.  

5. Zamawiający przetwarza dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę oraz pracowników 

Wykonawcy w celu realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 

zawarcie i wykonanie umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w 

celu realizacji umowy.  

6. Wykonawca informuje, że jest administratorem danych osobowych osób upoważnionych  

do reprezentowania Zamawiającego oraz pracowników Zamawiającego, podanych w związku  

z podpisaniem i wykonaniem niniejszej umowy.  
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7. Wykonawca przetwarza dane osobowe osób reprezentujących Zamawiającego oraz pracowników 

Zamawiającego w celu realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

jest zawarcie i wykonanie umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w 

celu realizacji umowy.  

8. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas 

wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.  

9. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 

przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może 

zwrócić się do administratora danych osobowych z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od 

powyższego każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy 

informatyczne Zamawiającego i Wykonawcy oraz podmioty świadczące usługi związane z 

bieżącą działalnością Zamawiającego i Wykonawcy – na mocy stosownych umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych oraz przy zastosowaniu stosowania przez ww. podmioty 

adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych 

osobowych.  

12. Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1781) oraz RODO, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaną umową, a w szczególności mających 

wpływ na stan bezpieczeństwa chronionych obiektów, za wyjątkiem sytuacji, w których 

informacje takie stanowiłyby informacje publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej lub ich podanie wymagane byłoby przez 

organy władzy publicznej stosownie do przepisów odrębnych. 

13. W zakresie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

za działania bądź zaniechania osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu 

przedmiotu umowy. 

14. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, wiąże Wykonawcę zarówno w okresie obowiązywania 

umowy, jak też po jej wygaśnięciu, stwierdzeniu jej nieważności lub odstąpieniu od niej przez 

Zamawiającego. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w 

czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu wszelkich informacji związanych ze świadczeniem 

usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji  o funkcjonowaniu 
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USK stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 poz. 1010 ). 

 

§ 11 

PODWYKONASTWO 

(w przypadku, gdy wykonawca w treści oświadczenia nie zadeklaruje udziału podwykonawców   

zapis zostanie usunięty) 

1. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie Wykonawca może zlecić Podwykonawcom: 

…………………………………………………………wykonanie następujących części zamówienia 

(zakres)……………………………………………………… 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, 

których wykonanie powierzył Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i 

zaniechania Podwykonawców, jak za własne.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń 

finansowych z Podwykonawcą. 

 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W razie powstania sporu z Zamawiającym na tle wykonywania niniejszej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi 

postępowania reklamacyjnego.  

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie  nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca 

uprawniony jest do Wystąpienia na drogę sądową i dochodzenia roszczeń.  

5. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

6. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane, mają 

charakter ściśle poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem organów 

Prokuratur, Sądu i Policji oraz organom kontroli finansowej.  

7. Wykonawca oświadcza, że znany jest ,u fakt, iż treść niniejszej umowy, w szczególności dotyczące 

go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie powyższej ustawy.  
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8. Wykonawca jest zobowiązany przetwarzając dane osobowe do stosowania przy ich 

przetwarzaniu przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

2019 poz. 1781).  

9. W trakcie przetwarzania danych osobowych zastosowanie ma Rozporządzenia Parlamentu i Rady 

(UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniu danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016r. str. 1 (RODO). 

10. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

• Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 poz. 1145); 

• Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2142 ze 

zm.); 

• Przepisy prawa przywołane w dokumentacji postepowania lub nie wymienione a 

związane z przedmiotem zamówienia. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

2. Wzór „Oświadczenie pracownika ochrony o dochowaniu tajemnicy” 

3. Protokół z wykonania usług ochrony osób i mienia.  
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        Załącznik nr 2 do umowy 

………………………………………. 

(imię i nazwisko pracownika) 

…………………………………….. 

(miejscowość, data) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zostałam(em) zapoznana(ny) z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o 

ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2142 ze zm.) na i zobowiązuje się do ich 

przestrzegania  w trakcie świadczenia usług ochrony osób i mienia w:  

Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym z siedzibą przy ul. …………………………..w Warszawie 

oraz zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych, do których miałam (em) dostęp 

w związku z zatrudnieniem- także po ustaniu zatrudnienia.  

 

 

 

……………………………….. 

(podpis pracownika ochrony 

 składającego oświadczenie) 
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Załącznik nr 3 do umowy 

 

PROTOKÓŁ Z WYKONANIA USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA  

W MIESIĄCU………………………………………. r. 

w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym  

przy ul. …………….. w Warszawie  

na podstawie umowy 2020 

 

Wykonawca:…………………………………………………………………………………………………… 

                              (nazwa Wykonawcy, dopuszczalna jest pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

Potwierdzam wykonanie usług ochrony i mienia w następującym zakresie: 

 

Ilość roboczogodzin w miesiącu ………………………………………. . 

 

 

Potwierdzam wykonanie usług ochrony zgodnie z umową * 

Uwagi dotyczące ochrony fizycznej osób i mienia: * 

 

*- niewłaściwe skreślić- w przypadku uwag miejsce poniżej: 

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

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

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

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

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

 

………………………………………     ……………………………… 

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)     (Data i podpis kierownika Zakładu  

         oraz pieczęć imienna) 


