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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
(„Umowa”) 

 
zawarta w Warszawie w dniu ......................................... pomiędzy : 
 
Polską Agencją Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie 02-147, ul. Wieżowa 8, REGON 
140886771, będącą podatnikiem VAT o numerze NIP 522-283-83-21, reprezentowaną przez: 
 

……………………………………………. 

zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Stroną” 
a 
 
…………………………………………. 
reprezentowanym przez 
 

…………………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”. 
 

Zamawiający i Wykonawca działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zawierają Umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi ochrony polegające na stałym 
dozorze sygnałów przesyłanych z chronionego obiektu Zamawiającego położonego na terenie 
Mściwuje k. Łomży do stacji monitorowania alarmów połączonego z dojazdem patrolu 
interwencyjnego w przypadku otrzymania sygnału naruszenia strefy chronionej, w zakresie 
szczegółowo określonym w Załączniku nr 1 do Umowy, zwanych dalej „Usługami ochrony”, zgodnie 
z ofertą Wykonawcy z dn. ………………..., stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, iż Usługi ochrony objęte przedmiotem Umowy będą wykonywane 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 2142 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi i Umową.   

 
§ 2 

Sprzęt i środki przymusu 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się, iż Usługi ochrony objęte przedmiotem Umowy będą wykonywane 
przy użyciu sprzętu (środki przymusu bezpośredniego) i środków należących do Wykonawcy. 

2.  Ilość środków i sprzętu niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy wynika 
z treści Załącznika nr 1 do Umowy.  

3. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, iż wszystkie środki przymusu używane przez Wykonawcę 
posiadają stosowne atesty poświadczające dopuszczalność ich użycia na terytorium Polski.  

4. W przypadku usterki lub awarii środków lub sprzętu używanych przez Wykonawcę, Wykonawca 
gwarantuje, że nie wpłynie to na jakość i terminy wykonania Usług ochrony objętych przedmiotem 
Umowy. 

5. Wykonawca zapewni sukcesywną weryfikację sprzętów używanych przez Wykonawcę, 
a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zapewni natychmiastową wymianę tych sprzętów 
czy środków na wolne od wad. 
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6. Wykonawca oświadcza, iż pracownicy ochrony wykonujący Usługi ochrony objęte przedmiotem 
Umowy za pomocą sprzętu, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, będą w każdym czasie posiadać 
ważne uprawnienia do posługiwania się takim sprzętem.  

 
§ 3 

Pracownicy ochrony 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się, iż Usługi ochrony objęte przedmiotem Umowy wykonywane będą   
przez pracowników ochrony posiadających wymagane przepisami prawa i Umową uprawnienia. 

2. Zmiana pracowników ochrony, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany 
Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć Usługi ochrony objęte przedmiotem Umowy za pomocą 
pracowników ochrony każdorazowo odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych 
do świadczenia Usług ochrony. 

4. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć Usługi ochrony objęte przedmiotem Umowy za pomocą 
pracowników ochrony wykonujących Usługi ochrony: 
a) patrol interwencyjny – wpis na listę kwalifikowanych POF.  

5. Wykonawca zobowiązuje się, iż pracownicy ochrony wykonujący Usługi objęte przedmiotem 
Umowy będą jednolicie umundurowani ze wskazaniem firmy Wykonawcy.  

6. Pracownicy, o których mowa w ust. 5 powyżej będą posiadać identyfikatory wymagane przepisami 
ustawy o ochronie osób i mienia, zawierające zdjęcie, imię i nazwisko oraz firmę Wykonawcy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania dwóch testów w miesiącu sprawdzających czas 
przyjazdu patrolu interwencyjnego do obiektu, przy czym czas przyjazdu patrolu interwencyjnego 
nie powinien być dłuższy niż …… minut. 

 
§ 4 

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
a)  niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek 

zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo osób lub obiektów Zamawiającego;  
b) niezwłocznego powiadomienia właściwych organów oraz Zamawiającego w przypadku 

zaistnienia przestępstwa;  
c) przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz innych przepisów i zarządzeń wewnętrznych 

Zamawiającego mogących mieć wpływ na wykonanie Usług ochrony objętych przedmiotem 
Umowy oraz 

d) wykonywania innych czynności szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy. 
2.    Pracownicy Wykonawcy świadczący Usługi ochrony będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni 

przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 917 ze zm.). Wykonawca, w dniu 
podpisania Umowy złoży oświadczenie, że osoby,  które będą świadczyć usługi ochrony są 
zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

3. Każdorazowo przy zmianie osoby wykonującej usługi ochrony, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu personelu na podstawie umów o pracę. 
Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy.  Wraz z  oświadczeniem o zatrudnieniu personelu na podstawie umowy o pracę, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia pracowników ochrony o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych tych pracowników dla celów realizacji 
Umowy zawartej w Wykonawcą stanowiące Załącznik nr 2 do Umowy.  
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4.  Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń o których mowa powyżej, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudnienia pracowników świadczących usługi ochrony na podstawie umowy o pracę. Z tego 
tytułu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 7 ust. 4 Umowy. 

5.    Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej deliktowej, z sumą ubezpieczeniową nie niższą niż 500 000,00 PLN. 
Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej 
w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy oraz przedłużenie tej polisy na minimum 7 dni przed 
jej wygaśnięciem. 

6.     W przypadku szkód, których wartość przewyższy, sumę ubezpieczenia, o której mowa powyższej, 
szkody te zostaną pokryte bezpośrednio przez Wykonawcę. 

7.    Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy koncesję wydaną 
przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie art. 15 ustawy o ochronie osób 
i mienia oraz do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego i przedstawienia kopii koncesji 
w przypadku jej zmiany. 

8.    W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 2 – 5 i 7 
powyżej Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów, określając 
odpowiedni termin, nie dłuższy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający 
może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, z zachowaniem prawa do naliczenia kary 
umownej o której mowa w § 7 ust. 5 Umowy. 

9.   Za wszelkie wypadki przy pracy, jakim ulegną pracownicy ochrony Wykonawcy wykonujący Usługi 
ochrony objęte przedmiotem Umowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

 
§ 5 

Rozliczenia Stron 
 

1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nie przekroczy kwoty ……………….. 
zł netto (słownie: ……………………………………………) powiększonej o podatek VAT zgodnie 
z obowiązującymi przepisami co daje kwotę ………………. zł brutto (słownie: ……………………………… ), 
zwaną dalej „Ceną Umowy”. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości …………… 
zł netto (słownie: …………………….) powiększonej o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami co daje kwotę ………….. zł brutto (słownie: ………………………) przez cały okres 
obowiązywania Umowy.  

3. Rozliczenie wykonanych w danym miesiącu Usług ochrony stanowiących przedmiot Umowy 
będzie odbywać się na podstawie miesięcznie sporządzanych protokołów podpisywanych przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron, nie później niż do 3 dnia miesiąca następnego. 

4. Wykonawca upoważniony jest do wystawienia faktury nie wcześniej niż z datą podpisania 
protokołu potwierdzającego odbiór prawidłowo wykonanego przedmiotu Umowy w danym 
miesiącu obowiązywania Umowy. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.  

6. Za dzień zapłaty uznany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
7. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami VAT. 
 
 

§ 6 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

 
1. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi 

posługuje się przy wykonywaniu Usług ochrony objętych przedmiotem Umowy - w tym za działania 
lub zaniechania podwykonawców - jak za swoje własne działania lub zaniechania. 
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2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia mienia Zamawiającego oraz 
z tytułu innych ewentualnych strat lub szkód poniesionych przez Zamawiającego, jak również 
z tytułu narażenia życia, zdrowia lub mienia pracowników Zamawiającego, a także osób lub 
instytucji przebywających na terenie Zamawiającego, które zostały spowodowane przez 
Wykonawcę lub przez osoby realizujące w jego imieniu i na jego rzecz Umowę, w tym przez 
podwykonawców Wykonawcy. 

3. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania Usług ochrony objętych przedmiotem Umowy 
podwykonawcy, wymaga poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawców jak za własne. 

4. Podwykonawca w dacie powierzenia mu realizacji obowiązków określonych Umową musi spełniać 
wymagania przewidziane w przepisach prawa i w postanowieniach Umowy dla Wykonawcy. 

§ 7 
Kary umowne 

 
1. Z zastrzeżeniem treści § 8 ust. 2 Umowy, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

przez Wykonawcę jego zobowiązań określonych w Umowie, Wykonawca zobowiązuje się 
do  usunięcia nieprawidłowości nie później niż w terminie 1 dnia od dnia otrzymania pisemnego 
wezwania Zamawiającego.  

2. W przypadku nie usunięcia nieprawidłowości w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 
Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,25% Ceny Umowy określonej 
w § 5 ust. 1 Umowy za każdy przypadek. 

3. Z zastrzeżeniem następnego zdania za przekroczenie czasu reakcji patrolu interwencyjnego 
Wykonawcy ponad czas określony w § 3 ust. 7 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą minutę opóźnienia.  Za przekroczenie czasu reakcji 
patrolu interwencyjnego Wykonawcy o co najmniej 100% ponad czas określony w § 3 ust. 7 Umowy 
lub nieprzybycie patrolu interwencyjnego Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 1 500 zł. 

4. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób świadczących usługi ochrony na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób świadczących usługi 
ochrony na podstawie umowy o pracę) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których 
nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każda osobę. 

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę, wypowiedzenia Umowy przez 
Zamawiającego lub odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 15% Ceny Umowy, 
o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

6. Kwota należności z tytułu kar umownych zostanie potrącona z faktury Wykonawcy na co 
Wykonawca wyraża zgodę.  

7. W przypadku szkód przekraczających wysokość kar umownych, Zamawiający ma prawo 
do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody, za straty 
wynikłe na skutek niewłaściwego wykonania przedmiotu Umowy.  

 
§ 8 

Rozwiązanie Umowy 
 

1. Dwukrotne, nieskuteczne wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia 
nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu Umowy, uprawnia Zamawiającego do wypowiedzenia 
Umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

2. Niezależnie od zapisu ust. 1 powyżej i bez zastosowania wezwania Wykonawcy do usunięcia 
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nieprawidłowości Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku: 

a) cofnięcia, wygaśnięcia, zmiany lub ograniczenia przez uprawniony organ zakresu koncesji 
wydanej Wykonawcy albo utraty ważności dotychczasowej i odmowy wydania kolejnej o której 
mowa w § 4 ust. 7 Umowy, lub 

b) braku możliwości zapewnienia przez Wykonawcę realizacji usług objętych przedmiotem 
Umowy przez pracowników w liczbie określonej Umową, lub  

c) braku możliwości zapewnienia przez Wykonawcę realizacji usług objętych przedmiotem 
Umowy przez pracowników posiadających uprawnienia wymagane Umową.  

3. W przypadku wypowiedzenia Umowy, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać tylko 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonywania części Umowy.  

 
§ 9 

Informacje poufne 
 

1.  Każda ze Stron zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim i niewykorzystywania dla celów 
innych niż wykonywanie Umowy informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, uzyskanych w związku z realizacją zadań objętych Umową, chyba, że uzyska 
pisemną zgodę drugiej Strony w każdym konkretnym przypadku. 

2. Ujawnienie informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wymagane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, orzeczeniem sądowym lub decyzją administracyjną uprawnionego 
organu administracji państwowej nie podlega powyższym ograniczeniom. 

3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, trwa nadal pomimo rozwiązania lub wygaśnięcia 
Umowy. Strony odpowiadają za zachowanie poufności przez swoich pracowników, 
pełnomocników oraz osoby działające w ich imieniu. 

 
§ 10 

Siła wyższa 
 

1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą 
wyższą. Dla potrzeb Umowy siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe 
do zapobieżenia i niezależne od Stron.  

2. Strona podlegająca działaniu siły wyższej niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę 
o wystąpieniu siły wyższej i przewidywanych skutkach w zakresie realizacji jej zobowiązań. 

3. W przypadku, gdy siła wyższa działała nie dłużej niż 30 (trzydzieści) dni od dnia zawiadomienia 
drugiej Strony o jej działaniu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji w celu zmiany (ustalenia 
nowych) terminów realizacji Umowy, lub zakresu świadczeń Wykonawcy lub Ceny Umowy (która 
nie może być wyższa niż Cena Umowy określona w § 5 ust. 1 Umowy), z zastrzeżeniem iż Strony 
mogą postanowić o rozwiązaniu Umowy za porozumieniem Stron. W przypadku, gdy siła wyższa 
działała dłużej niż 30 (trzydzieści) dni od dnia zawiadomienia drugiej Strony o jej działaniu, każda ze 
Stron może odstąpić od Umowy w całości lub części w terminie 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia 
zawiadomienia drugiej Strony o działaniu siły wyższej, chyba że Strony wspólnie postanowią 
o rozwiązaniu Umowy za porozumieniem Stron.  

 
§ 11 

Okres obowiązywania Umowy 
 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania Umowy i obowiązuje przez okres 24 miesięcy, 
z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej. 

2. Umowa wygasa w dniu wyczerpania kwoty Ceny Umowy (brutto) określonej w § 5 ust. 1 Umowy. 
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§ 12 

Zmiany Umowy 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w formie aneksu, po 
uzgodnieniu przez obie Strony, w szczególności gdy: 
1.1. wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony o ile nie 
ulegnie zmianie ogólny charakter Umowy w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym 
brzmieniu,  

1.2. zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależne od Stron, które uniemożliwiłyby 
terminowe wykonanie zobowiązań. W takim przypadku zmiana Umowy dotyczyć może, 
w zależności od zaistniałego stanu faktycznego, obniżenia Ceny Umowy, zmiany przedmiotu 
Umowy lub zmiany okresu obowiązywania Umowy; 

1.3. nastąpi ustanowienie/zmiana Planu ochrony danego obiektu w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu Umowy. W takim przypadku zmiana Umowy dotyczyć może, 
w zależności od zaistniałego stanu faktycznego, obniżenia Ceny Umowy, zmiany przedmiotu 
Umowy lub zmiany okresu obowiązywania Umowy; 

1.4. zaistnieją zdarzenia powodujące konieczność czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania 
(np. remont). Wówczas Zamawiający zwolniony będzie z opłaty za świadczenie w danym 
obiekcie usługi będącej przedmiotem Umowy za okres  czasowego wyłączenia tego obiektu 
z użytkowania.   

1.5. zaistnieją zdarzenia powodujące konieczność likwidacji obiektu. W takim przypadku Strony 
uzgodnią stosowne zmniejszenie zakresu Umowy i Ceny Umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy w następujących  sytuacjach: 
2.1.  w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku wartość netto 

wynagrodzenia nie zmienia się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona 
z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów; 

2.2.  w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  

2.3. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
3. Nie później niż na 30 dni przed wystąpieniem okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2.2. powyżej 

Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego 
a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek 
powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą 
akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie 
są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

4.  Nie później niż na 30 dni przed wystąpieniem okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2.3. powyżej 
Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego 
a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.3. powyżej, na kalkulację ceny ofertowej. 



Numer referencyjny zakupu AZP-WZ-2223-389/2019 
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

 

7 

 

Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.3. 
powyżej. 

5.  Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 powyżej, po spełnieniu warunków i zaakceptowania 
ich przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 3 - 4 powyżej, wchodzi w życie z dniem zmiany 
przepisów, które stanowią podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

6.  Wszystkie zmiany w treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w postaci aneksu, pod 
rygorem nieważności za wyjątkiem przypadków, gdy brak takiej formy jest wyraźnie wskazany 
w postanowieniu Umowy.   

 
§ 13 

Postanowienia końcowe 
 

1.  Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieregulowanych Umową mają zastosowanie 
przepisy prawa polskiego w tym kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji Umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji 
Umowy jest ………………. (tel.: ………….., adres e-mail: ……………….). Zamawiający wskaże Wykonawcy 
osobę lub osoby upoważnione do podpisania odpowiednich protokołów, o których mowa w 
postanowieniach Umowy, przy czym za taką osobę/osoby – w przypadku zmiany – uważa się 
osobę/osoby ostatnio wskazaną Wykonawcy.  

4. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy 
jest …………………… (tel.: …………………. adres e-mail: …………………………). Wykonawca pisemnie wskaże 
osobę lub osoby upoważnione do podpisania odpowiednich protokołów, o których mowa 
w postanowieniach Umowy, przy czym za taką osobę/osoby – w przypadku zmiany – uważa 
się osobę/osoby ostatnio wskazaną Zamawiającemu. 

5. Zmiany osób, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, nie stanowią zmiany Umowy. Zmiany 
te dokonywane są pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem. Zmiana jest skuteczna od daty 
doręczenia drugiej Stronie informacji o zmianie. 

6. Wszystkie tytuły w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu 
na interpretację postanowień Umowy. 

7. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej – pod rygorem nieważności – zgody Zamawiającego 
przenieść ani praw ani obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią. 

8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym dla każdej 
ze Stron.  

9. Wszystkie Załączniki stanowią integralną część Umowy. 
10. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 
 
Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Usługi ochrony osób i mienia – Mściwuje k. Łomży. 
2) Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia pracowników ochrony o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

przez Zamawiającego danych osobowych tych pracowników dla celów realizacji Umowy 
zawartej w Wykonawcą 

3) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy z dnia ………………… r. 
 
 
Zamawiający        Wykonawca 
 
  

mailto:bstankiewicz@solidsecurity.pl
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Załącznik nr 1 do Umowy nr PAŻP/19-      /AZHZ 
 

USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA W MŚCIWUJACH K. ŁOMŻY 
 

I.  
JEDNOSTKA, W KTÓREJ BĘDĄ WYKONYWANE USŁUGI OCHRONY OSÓB  

I  MIENIA 
 
Mściwuje k. Łomży 
53º17'52" N, 21º58'34" E https://goo.gl/maps/pm4ZNtovHRu 
 

II.  
TERMIN REALIZACJI USŁUGI 

 
Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy 
 

 
III.  

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 
Radar położony jest w miejscowości Mściwuje k. Łomży. Obiekt ogrodzony.  
 
 

IV.  
WYMIAR SPRAWOWANIA OCHRONY W OBIEKCIE 

 
Ochrona będzie realizowana przez pracowników ochrony fizycznej zgodnie  
z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia,  w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: 

a) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych  
i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, 

b) zapewnieniu patrolu interwencyjnego na wezwanie. 
 
Zakres ochrony w poszczególnym obiekcie: 
 
Dojazd patrolu interwencyjnego – całodobowo  
 
 

V.  
SPOSÓB SPRAWOWANIA OCHRONY ORAZ WYMAGANIA W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ I 

WYPOSAŻENIA PRACOWNIKÓW SPRAWUJĄCYCH OCHRONĘ 
 
1. Ochrona sprawowana będzie 24h na dobę siedem dni w tygodniu. 
2. Z uwagi na złożoność powierzanych zadań wymaga się by zadania wykonywane były przez osoby 

w pełni sprawne. 
3. Wykonawca zobowiązany jest stale dozorować sygnały przesyłane, gromadzone  

i przetwarzane w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych za pośrednictwem 
patroli interwencyjnych, stacji monitorowania alarmów.  

4. Wykonawca zainstaluje na terenie obiektu urządzenie do wzywania patrolu interwencyjnego 
uruchamiane przez system SSWiN, przyciskiem antynapadowym oraz pilotem. 

5. Pracownicy patrolu interwencyjnego muszą być jednolicie umundurowani, z umieszczonym w 
widocznym miejscu oznaczeniem umożliwiającym identyfikację pracownika oraz podmiotu 
zatrudniającego.  
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6. Wykonawca zapewni gotowość i interwencję patrolu interwencyjnego, który podejmie czynne 
działania ochronne natychmiast po uzyskaniu sygnału o alarmie, pożarze lub innym zagrożeniu. 
Zamawiający nie wskazuje maksymalnego czasu, w którym patrol interwencyjny ma dojechać do 
obiektu w odpowiedzi na wezwanie, biorąc jednak pod uwagę bezpieczeństwo oraz specyfikę 
usługi czas reakcji patrolu interwencyjnego powinien być jak najkrótszy. Czas ten będzie oceniany 
w kryterium oceny ofert. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania dwóch testów  
w miesiącu sprawdzających czas przyjazdu patrolu interwencyjnego. 

8. Zapewnienie patrolu interwencyjnego na wezwanie ma charakter abonamentowy niezależnie od 
ilości przyjazdów patrolu interwencyjnego do obiektu. 

9. Wymagany stan ilościowy uzbrojenia i wyposażenia dwuosobowych patroli interwencyjnych: 
- kajdanki 2 szt. 
- pałki obronne wielofunkcyjne 2 szt. 
- ręczne miotacze gazu 2 szt. 
- telefony komórkowe 1 szt. 
- pojazd służbowy oznakowany 1 szt 

VI.  
ZADANIA OCHRONY 

 
Usługa ochrony polegać ma na działaniu mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia 
i nietykalności osobistej oraz działaniu zapobiegającym przestępstwom i wykroczeniom przeciwko 
mieniu, a także przeciwdziałaniu powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszczającym 
do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. 
 
Do zadań Stacji Monitorowania Alarmów należy: 
1. Całodobowy dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych 

urządzeniach i systemach alarmowych, 
2. Przekazywanie informacji o zdarzeniu otrzymanej przez SMA do patrolu interwencyjnego  

obowiązanej podjąć niezwłoczne działania ochronne w obiekcie, 
3. Bieżące nadzorowanie i koordynowanie działań patroli oraz innych służb, 
4. Bieżące informowanie na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej Kierownika Działu Ochrony 

PAŻP o każdej nieprawidłowości, awarii, o przyjeździe patrolu interwencyjnego oraz niesprawności 
istniejących w jednostce systemów sygnalizacji włamania i napadu. 

5. Wykonywanie innych czynności z zakresu ochrony a zleconych przez uprawnionego pracownika 
Działu Ochrony. 

 
Do zadań patrolu interwencyjnego należy: 
1. Całodobowa fizyczna ochrona obiektów wraz z wyposażeniem przed zniszczeniem, dewastacją i 

kradzieżą, w tym włamaniem; kontrola zagrożenia pożarowego, zapobieganie czynom chuligańskim 
i innym czynom sprzecznym z porządkiem prawnym, 

2. Ustalenie uprawnień osób do przebywania na terenie obiektu PAŻP i zabezpieczanie go przed 
wejściem na teren  osób nieuprawnionych, 

3. W przypadku zaistnienia zagrożenia, usiłowania lub dokonania przestępstwa przeciwko życiu, 
zdrowiu lub mieniu w chronionym obiekcie zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed zatarciem 
dowodów pozostawionych przez sprawców i powiadomienie policji, 

4. Zatrzymanie sprawców czynów zabronionych i przekazanie ich organom ścigania, 
5. W przypadkach zdarzeń nadzwyczajnych, w sytuacjach nie cierpiących zwłoki powiadamianie – na 

zlecenie Zamawiającego lub samoistnie odpowiednich służb miejskich oraz zabezpieczenie miejsca 
ich działalności, 

6. Udzielanie pomocy pracownikom chronionej jednostki na ich prośbę lub w przypadkach zagrożenia, 
7. Wykonywanie innych czynności z zakresu ochrony zleconych przez uprawnionego pracownika 

Działu Ochrony PAŻP, 
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8. Stała gotowość patrolu i przebywanie w rejonie umożliwiającym niezwłoczne podjęcie interwencji. 
Zamawiający wymaga podania w ofercie przetargowej oferowanego czasu dojazdu patrolu 
interwencyjnego od momentu wyemitowania sygnału alarmowego w obiekcie do momentu 
przyjazdu patrolu do bramy wjazdowej na teren obiektu. 
Zamawiający nie wskazuje maksymalnego czasu, w którym patrol interwencyjny ma dojechać do 
obiektu w odpowiedzi na wezwanie, biorąc jednak pod uwagę bezpieczeństwo oraz specyfikę usługi 
czas reakcji patrolu interwencyjnego powinien być jak najkrótszy. Czas ten będzie oceniany w 
kryterium oceny ofert. 

9. Dwukrotna w ciągu doby (raz w godz. 06.00–18.00 oraz w godz.  18.00–06.00) kontrola 
zabezpieczenia obiektu w odstępie czasu nie mniejszym niż 8 godzin, realizowana przez patrol 
interwencyjny, odnotowana przez urządzenie rejestrujące. Wykonawca zapewni Zamawiającemu 
dostęp do rejestrów, w taki sposób by można było za pośrednictwem Internetu sprawdzić czas 
kontroli. Zakres czasowy dostępnych dla Zamawiającego rejestrów musi umożliwić przeglądanie ich 
od początku trwania Umowy do maksymalnie jednej godziny od ostatniej odbytej kontroli.  

 
 
Wymagania dotyczące pracowników ochrony: 
 
Patrol interwencyjny 
Wpis na listę kwalifikowanych POF 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr PAŻP/19-         /AZHZ 

 
Wzór oświadczenia pracowników ochrony o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez 
Zamawiającego danych osobowych tych pracowników dla celów realizacji Umowy zawartej w 
Wykonawcą. 
 
 
 
 

……………………………………………………….. 
                               Miejscowość, data 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a) 
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych (RODO) przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej z siedzibą w 
Warszawie, ul. Wieżowa 8 02-147 Warszawa, e-mail: info@pansa.pl, tel. (+ 48 22) 574 50 01 (IOD - 
email: inspektorochronydanych@pansa.pl), celem wykonywania pracy na rzecz PAŻP, w ramach 
umowy zawartej z moim pracodawcą. 
Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP 
dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że dane osobowe 
przetwarzane są w PAŻP zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, obejmującym czasokres ich 
przechowywania. Zgoda jest warunkiem zawarcia umowy. 
Podanie danych osobowych wynika z postanowień umowy pomiędzy Polską Agencją Żeglugi 
Powietrznej a Pana/Pani pracodawcą. Brak Pana/Pani zgody może uniemożliwić wykonanie powyższej 
umowy. 
         
 

……………………………………….. 
          czytelny podpis 
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Załącznik nr 3 do umowy nr PAŻP/19-                 /AZHZ 
 

Oferta Wykonawcy z dnia ………………. r. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


