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Numer postępowania: BA.WZP.26.19.2021   

 
 
 
 
 
 
 

 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA  
(SWZ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
dla postępowania prowadzonego w formie elektronicznej za pośrednictwem  

miniPortalu – adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 oraz ePUAPu - adres https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia -  

w trybie podstawowym (zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 
progi unijne - wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż 

równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 
130 000 złotych)  

 
pn. 

„Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Delegatury Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich”.  
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I. Zamawiający 
 

Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), ul. Giełdowa 7/9,  
01-211 Warszawa. 
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek – piątek: godz. 815 – 1615. 
Adres strony internetowej Zamawiającego – www.uke.gov.pl 
Dostęp do dokumentów można uzyskać pod adresem – https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-
publiczne/ 
Skrzynka poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl 
 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia. 
 
1. Zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż progi unijne - wartość zamówienia 

wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż 
równowartość kwoty 130 000 złotych - zgodnie z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwaną dalej „ustawą Pzp, prowadzone 
jest w trybie podstawowym określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.  
3. Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia przekracza kwotę 130 000,00 złotych, natomiast nie 

jest równa kwocie i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro. 
4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), ustawie z dnia 22 
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838), ustawie z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).  
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Delegatury Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich. 
 

2. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały Załączniku nr 6 do 
SWZ – wzorze umowy oraz w załącznikach do tej umowy. 
 

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV: 79710000-4 - usługi ochroniarskie. 
 

4. Miejsca realizacji przedmiotu umowy: obiekt Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
w Siemianowicach Śląskich, ul. Walerego Wróblewskiego 75, 41-106 Siemianowice Śląskie. 
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu umowy wskazane zostały w Załączniku nr 
6 do SWZ – wzorze umowy oraz w załącznikach do tej umowy. 
 

5. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy, aby 
wszystkie osoby wykonujące usługi objęte przedmiotem zamówienia ze strony Wykonawcy były 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez cały okres trwania umowy, w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U z 2020 r. poz. 1320). Płace osób 
zatrudnionych w ramach realizacji zamówienia będą co najmniej na poziomie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, określonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Szczegóły opisane 
zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik numer 6 do niniejszej SWZ. 
Realizacja pozostałych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 
występowania pomiędzy Wykonawcą lub podwykonawcą i zatrudnionymi przez te podmioty 
osobami podporządkowania w rozumieniu przepisów prawa pracy. 
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IV. Termin wykonania zamówienia. 
 
1. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres 24 miesięcy.  
2. Zamówienie realizowane będzie od godz. 7.00 dnia 15.08.2021 r. do godz. 7.00 do dnia 15.08.2023 

r. Termin rozpoczęcia realizacji usług może ulec przesunięciu w wyniku przedłużenia się procedury 
wyłaniającej Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku 
przedmiot umowy realizowany będzie przez okres 24 miesięcy od dnia wskazanego przez 
Zamawiającego, przy czym realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawcę wyłonionego   
w niniejszym postępowaniu nastąpi nie wcześniej niż w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy. 

3. Pozostałe terminy realizacji poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy określone zostały 
w załączniku nr 6 do SWZ – wzorze umowy oraz w załącznikach do tej umowy.  

 
V. Zamówienia częściowe, dodatkowe oraz oferta wariantowa. 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie nie jest dzielone na części ze 

względu na charakter jego przedmiotu. Przedmiotem zamówienia jest usługa bezpośredniej i stałej 
ochrony fizycznej osób i mienia obiektu Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
w Siemianowicach Śląskich, który podlega obowiązkowej ochronie, na podstawie decyzji 
administracyjnej i został umieszczony w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających 
obowiązkowej ochronie prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego, w związku z czym, ze względu 
na zapewnienie szczególnego bezpieczeństwa nie jest możliwy podział zamówienia na części, 
ponadto taki podział groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami 
wykonania zamówienia.  

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
VI. Warunki udziału w postępowaniu. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 
 

1) zdolności do występowania o obrocie gospodarczym: 
 

             Opis sposobu spełnienia warunku:  
 

            Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów; 
 

             Opis sposobu spełnienia warunku:  
 
Dla spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada 
aktualne uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym 
zamówieniem, tj. ochrony osób i mienia, wydane przez właściwy organ. 
 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
 
Opis sposobu spełnienia warunku: 
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Dla spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 500 000,00 PLN (słownie: 
pięćset tysięcy złotych, zero groszy). 

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie powyższego warunku 
w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć na PLN według 
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień wystawienia danego dokumentu, 
podając datę i kurs. Przeliczenia samodzielnie dokonuje Wykonawca. W sytuacji, gdy dany 
dokument został wystawiony w dniu, w którym nie są publikowane kursy walut obcych przez 
Narodowy Bank Polski, Wykonawca przyjmuje do przeliczeń średni kurs walut obcych 
Narodowego Banku Polskiego z najbliższego dnia, następującego po dniu wystawienia danego 
dokumentu, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje średnie kursy walut obcych. 
  

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
 
Opis sposobu spełnienia warunku:  

 
a) Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku zobowiązany jest wykazać, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie w ramach wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych usług, należycie wykonał: 

 co najmniej 2 (słownie: dwie) usługi (zamówienia) - każda trwająca nieprzerwanie przez 
okres co najmniej 12 miesięcy, każda o wartości nie niższej niż 300 000,00 PLN brutto 
(z podatkiem VAT) (słownie: trzysta tysięcy złotych, zero groszy), których przedmiotem 
była ochrona fizyczna budynku biurowego lub kompleksu budynków biurowych1. 
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych w ramach usług (zamówień) 
wykonywanych, o których mowa powyżej, wartość każdej z wykonanych usług 
(zamówień), których przedmiotem była ochrona fizyczna budynku biurowego lub 
kompleksu budynków biurowych do dnia składania ofert nie może być niższa, niż 
300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych, zero groszy).   

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie powyższego warunku 
w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć na PLN według 
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień zawarcia danej umowy, podając 
datę i kurs. Przeliczenia samodzielnie dokonuje Wykonawca. W sytuacji, gdy umowa 
została zawarta w dniu, w którym nie są publikowane kursy walut obcych przez Narodowy 
Bank Polski, Wykonawca przyjmuje do przeliczeń średni kurs walut obcych Narodowego 
Banku Polskiego z najbliższego dnia, następującego po dniu zawarcia danej umowy, w 
którym Narodowy Bank Polski opublikuje średnie kursy walut obcych. 
 

Opis sposobu spełnienia warunku:  

b) Wykonawca dla spełnienia warunku powinien wykazać, że dysponuje poniższym personelem, 
który posiada następujące kwalifikacje zawodowe, tj.:  
I. dysponować zespołem 10 (słownie: dziesięciu) osób, które uczestniczyć będą 

w wykonywaniu zamówienia, jako pracownicy ochrony fizycznej. 
Pracownicy ochrony fizycznej muszą posiadać aktualną legitymację kwalifikowanego 
pracownika ochrony fizycznej oraz legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni; 

II. dysponować 1 (słownie: jedną) osobą, która uczestniczyć będzie w wykonywaniu 

                                                 
1 Zamawiający pod pojęciem "budynek biurowy” lub „kompleks budynków biurowych" na potrzeby niniejszego  zamówienia rozumie biurowce, budynki, 

w których głównym przeznaczeniem jest funkcja biurowa.  
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zamówienia - posiadającą uprawnienia do aktualizacji planów ochrony, która jest wpisana 
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz listę kwalifikowanych 
pracowników zabezpieczenia technicznego. 

 
VII. Podstawy wykluczenia z postępowania. 

 
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek 

z przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp tj. wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 
2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty 
lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, 
który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
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2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 Pzp. 
3. Zamawiający może wykluczać Wykonawcę na każdym etapie prowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia.    
 

VIII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych. 
 
1. Zamawiający zgodnie z art. 274 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie podmiotowych środków 
dowodowych tj:. 

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, sporządzonego według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 
ostatnich 3 miesięcy; 

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

3) aktualną i ważną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym 
zamówieniem, tj. ochrony osób i mienia wydana przez właściwy organ; 

4) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
określoną przez zamawiającego – w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został 
zamieszczony w punkcie VI.3) SWZ. 

2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.  

3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 
i aktualność. 

 
IX. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych. 

 

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:  
 
X. Informacja dla Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów, Wykonawcy 
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zamierzającego powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom oraz wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków prawnych.  

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w punkcie 2, musi potwierdzać, 
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2)  sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3)  czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa pkt. XVI.1) SWZ, także oświadczenie 
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 
jego zasoby.  

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

6. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego: 
1) oświadczenia, o których mowa w pkt XVI.1) oraz dokument, o którym mowa w pkt VIII.1.3) SWZ 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
2) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, sporządzone według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi 
wykonają poszczególni wykonawcy, 

3) dokumenty, o których mowa w pkt VIII.1.1), VIII.1.2), VIII.1.4) i X.2 SWZ składa dowolny 
wykonawca/dowolni wykonawcy wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 
spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę. 

8. Wykonawca zamierzający powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany 
jest do wskazania w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli już są znani. 
 

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz o wymaganiach 
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formalnych dotyczących składanych ofert, oświadczeń i dokumentów. 
 
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu  https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia, 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami 
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP 
oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 

3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: 
email: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl oraz email wskazany przez wykonawcę w formularzu 
oferty. 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania 
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 70 MB. 

7. Zamawiający podaje ID postępowania: df96fbc5-fc11-4495-a6ce-0322aedb54cd jako załącznik do 
niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w 
miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 
Postępowania. 

8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany przez Zamawiającego adres email. 

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 
 

XII. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty. 
 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, 
w szczegółach danego postępowania. 

2. Ofertę/wniosek należy sporządzić w języku polskim. 
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie dostępnych formatach 
danych, w szczególności w formatach: .doc, .docx. 

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 
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dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 
odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
należy ten plik zaszyfrować. 

6. Do oferty należy dołączyć wymagane oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ, w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie 
zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 
użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
częściowych zgodnie z pkt V.1 SWZ. 

11. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu musi 
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.  

12. Oznacza to, że w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana 
do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia odpisu lub informacji 
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 
innego właściwego rejestru.  

13. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika 
z dokumentów, o których mowa w ust. 12, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia 
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 
wykonawcy.  

14. Przepis pkt 12 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

15. Przepisy pkt 12–13 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

16. Informacje dotyczące przygotowania oferty: 
1) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SWZ powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej 
z niniejszą SWZ formie; 

2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
3) stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących 

załączniki do niniejszej SWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie; 

4) pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem liczby 
arkuszy wchodzących w skład oferty. 

17. Tajemnica przedsiębiorstwa. 
1) zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 
222 ust. 5 ustawy Pzp; 
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2) zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. 1) będzie skuteczne jeżeli Wykonawca w pkt. 11 załącznika 
nr 1 do SWZ – wzór formularza oferty, wskaże w sposób nie budzący wątpliwości informacje 
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. 

 
XIII.  Opis sposobu obliczenia ceny oraz waluta, w jakiej prowadzone będą rozliczenia związane 

z realizacją niniejszego zamówienia. 
 
1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę za realizację przedmiotu zamówienia.  

Zaoferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową i nie podlega zmianie 
w trakcie realizacji zamówienia, z wyjątkiem przypadków opisanych w umowie w sprawie 
zamówienia publicznego. 

2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
3. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający 
doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć. 
 

XIV. Wymagania dotyczące wadium. 
 
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości:   

10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy), 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 

upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 
i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Wadium może zostać wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach:  
1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 310 z późn. zm.). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 
Zamawiającego: 

 
NBP O/O Warszawa, nr rachunku 64 1010 1010 0060 4413 9120 0000 

 
jako tytuł przelewu wskazując: „wadium zabezpieczające ofertę ………………….2 – sprawa  
nr BA.WZP.26.19.2021”. 
 

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3.2) do 
3.4), wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci 
elektronicznej. 

6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (poręczenia), gwarancja 
(poręczenie) powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i winna 
zawierać co najmniej następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (poręczenia) (Zamawiającego), 
gwaranta (poręczyciela) (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

                                                 
2 Należy wpisać nazwę Wykonawcy, którego ofertę zabezpiecza wpłacane wadium. 
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2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem), 
3) kwotę gwarancji (poręczenia), 
4) termin ważności gwarancji (poręczenia), 
5) nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, 

zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium 
w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Ponadto powinien być wskazany 
termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania 
ofertą. 

7. Poręczenie, o którym mowa powyżej powinno być solidarne. Zamawiający nie dopuszcza 
poręczenia subsydiarnego.  
 

XV. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów 
 
Zamawiający nie uzależnia złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub 
sprawdzeniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na 
miejscu u Zamawiającego. 

 

XVI. Zawartość oferty. 
 
Wykonawca zobowiązany jest w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego wraz 
z ofertą (formularzem oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 
SWZ) złożyć:  

1) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ; 

2) oświadczenie, o którym mowa w pkt X.4 SWZ, sporządzone według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2B do SWZ (o ile dotyczy); 

3) zobowiązanie, o którym mowa w pkt X.2 SWZ (o ile dotyczy); 
4) oświadczenie, o którym mowa w pkt X.7.2) SWZ (o ile dotyczy) sporządzone według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. 
5) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego, o którym mowa w pkt. X.5 SWZ; 

6) dokumenty, o których mowa w pkt XII.12 – XII.13 SWZ, 
7) dokument wniesienia wadium – zgodnie z pkt XIV niniejszej SWZ (o ile dotyczy), 
8) uzasadnienie Wykonawcy, że informacje wskazane w pkt 11 załącznika nr 1 do SWZ – wzór 

formularza oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji; 

 
XVII. Termin związania ofertą. 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25 sierpnia 2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu 

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się 
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez 
Zamawiającego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 
o którym mowa w pkt. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 
jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
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XVIII.  Termin i sposób składania ofert. 

 
1. Ofertę należy złożyć w sposób opisany w pkt 2 w nieprzekraczalnym terminie: 
 
 

do dnia  27/07/2021 r. do godz. 10:00 
 

2.  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.  

 
XIX. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 
(Sala Konferencyjna):  
 

 
w dniu   

 
27/07/2021 r. 

 
o godz. 11:00 

 
XX. Tryb otwarcia ofert. 
 
1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania. 

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o:  
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 
 
XXI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.  

 
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 
 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 
za kryterium 

Cena (C) 100 % 100 punktów 

 
2. Zasady oceny w kryterium "Cena" (C). 

 
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę 
punktów wynikającą z działania:  

 

Pi (C) =   • Max (C) 
iC

Cmin
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gdzie: 
i – numer oferty 
Pi(C) - liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena (C)"; 
Cmin - najniższa cena brutto (z podatkiem VAT) spośród wszystkich nieodrzuconych ofert; 
Ci - cena brutto (z podatkiem VAT)  oferty „i” (oferty badanej);  
Max(C) – maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać badana oferta za kryterium "Cena  (C)" 
– 100 punktów. 

 
3. Wybór oferty najkorzystniejszej. 
1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych 

kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację obliczoną jako suma punktów otrzymanych za 
poszczególne kryteria oceny ofert; 

2) Jeżeli nie można dokonać wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w  terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę; 

3) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane 
uprzednio w złożonych przez nich ofertach. 

 
4. Aukcja elektroniczna. 
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty 
najkorzystniejszej. 
 
XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny brutto (z VAT) podanej 
w ofercie wykonawcy. 

2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości pkt. 1. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: 
1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4. Poręczenia, o których mowa powyżej, powinny być solidarne. Zamawiający nie dopuszcza 

poręczenia subsydiarnego. Spory pomiędzy Zamawiającym a wystawcą gwarancji/poręczenia 
wynikające z udzielonej gwarancji/poręczenia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego, zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji Sądów polskich. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na wskazany przez 
Zamawiającego rachunek bankowy. 

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane.   
 

XXIII. Informacje o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
1. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii 
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umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której wykonawcy wskażą podmiot 
uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z 
płatnościami. 

2. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do 
uzupełnienia umowy. 

 
XXIV. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści umowy. 
 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści umowy, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 
do SWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych we 
wzorze umowy. 
 

XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 
 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy;  
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, 

mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 5.1). 
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub  

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów za-mówienia na stronie internetowej, w 
przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość 
jest mniejsza niż progi unijne. 

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX 
ustawy Pzp. 

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 
o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 
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11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519        
ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 
XXVI. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej 
„RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
adres siedziby: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, numer telefonu:  
+48 22 33 04 000, numer faksu: +48 22 53 49 162. 

2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Komunikacji 
Elektronicznej: adres e-mail: iod@uke.gov.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, pn. „Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Delegatury 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich” – sprawa 
BA.WZP.26.19.2021. 

4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa Pzp. 
5) Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja 
postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma 
zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 
ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych). 
Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru 
danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy administracji, sądy, służby 
państwowe), podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Zamawiającego na 
podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. 
podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Zamawiającego), a także innym 
administratorom przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące 
działalność pocztową lub kurierską). 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych 
wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy 
o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających 
z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane do celów archiwalnych przez okres 
przewidziany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych Zamawiającego, przyjętych zgodnie z 
ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

8) Posiada Pani/Pan prawo: 
a) uzyskania potwierdzenia, czy Prezes UKE przetwarza Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma 

to miejsce uzyskanie na podstawie art. 15 RODO dostępu do treści danych oraz informacji 
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dotyczących takiego przetwarzania; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może, zgodnie z art. 75 
ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia, 

b) uzyskania kopii danych osobowych, 
c) żądania na podstawie art. 16 RODO sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; 

zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności 
protokołu postępowania oraz jego załączników, 

d) żądania na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

9) W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 RODO.  

10) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

 
XXVII. Pracownicy Zamawiającego upoważnieni do kontaktowania się z Wykonawcami. 
 
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Michał Sobczak 
–   telefon: 22 53 49 295,  e-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl 
 
 
 
 
Załączniki do niniejszej SWZ: 
 
1. Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty. 
2. Załącznik nr 2A – wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
3.  Załącznik nr 2B – wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

4. wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu. 

5. Załącznik nr 3 – wzór wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych również wykonywanych. 

6. Załącznik nr 4 – wzór wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego. 

7. Załącznik nr  5 – wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
w zakresie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. 

8. Załącznik nr  6 – wzór umowy z załącznikami. 
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Zamawiający: 

 

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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Załącznik nr 1 do SWZ – wzór formularza oferty. 
 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa, 2014-2020 

NR SPRAWY: BA.WZP.26.19.2021    
WYKONAWCA(Y):  

ZAMAWIAJĄCY: 
SKARB PAŃSTWA - 
URZĄD KOMUNIKACJI  
ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 

(Nazwa i adres Wykonawcy(ów), NIP, REGON, województwo, 
telefon, adres e-mail) 

 

 
Działając w imieniu wymienionego(ych) powyżej Wykonawcy(ów) oferuję(emy) realizację na rzecz 
Zamawiającego zamówienia publicznego pn.: 
 

 „Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 
Siemianowicach Śląskich” – sprawa numer: BA.WZP.26.19.2021    

Oświadczam(y), że: 
1) akceptuję(emy) w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia: SWZ dla niniejszego zamówienia, 

wyjaśnień do tej SWZ oraz modyfikacji tej SWZ, 

2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do 

SWZ oraz jej modyfikacji,” 

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi brutto3 (wraz 

z podatkiem VAT)4: ................................................................ PLN (słownie: 
.................................................................................................................................., ………..……………. 
groszy)5. 
Szczegółowa Kalkulacja wskazanej ceny przedstawiona została w poniższej tabeli: 
 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Liczba godzin pracy 
pracowników Wykonawcy 

w okresie realizacji 
zamówienia 

 

Stawka  
za 1 godz. 

netto ( w PLN)6 
 

Wartość netto 
(w PLN) 

(kol. 3 x kol. 4)7 

1 2 3 4 5 

                                                 
3 Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej 
w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca składając taką ofertę, informuje Zamawiającego w pkt 6 
formularza oferty, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Zamawiający informuje, że nie jest czynnym 
podatnikiem VAT. 
4 Należy wstawić kwotę ze szczegółowej kalkulacji wskazanej ceny,  znajdującej się w załączniku nr 1 do SWZ – formularzu ofertowym, z pozycji „Wartość brutto 
powiększona o kwotę podatku VAT”. 
5 Wypełnia Wykonawca. 
6 Wypełnia Wykonawca 
7 Wypełnia Wykonawca 
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1. 

Usługa bezpośredniej i stałej 
ochrony fizycznej osób i 
mienia w obiekcie Delegatury 
Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej w 
Siemianowicach Śląskich, 
zlokalizowanym przy ul. 
Wróblewskiego 75, wraz z 
monitorowaniem sygnałów 
alarmowych pochodzących z 
pomieszczeń znajdujących 
się w chronionym obiekcie 

35040 godzin 
 

  

2. 
 

Stawka procentowa podatku VAT8 
 

                     % 

3. Wartość brutto powiększona o kwotę podatku VAT9  

 
4) stosownie do art. 225 ustawy Pzp oświadczam(y), że wybór naszej oferty będzie/ nie będzie10 

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług.  

Z uwagi, iż wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego 

u Zamawiającego wskazuję(emy) informacje, o których mowa w art. 225 ust. 2 ustawy Pzp: 

Nazwa (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić 
do powstania obowiązku 
podatkowego u 
Zamawiającego11 
 

Wartość towaru lub usługi objętego 
obowiązkiem podatkowym 
Zamawiającego bez podatku od 
towarów i usług 

Stawka podatku od 
towarów i usług, 
która zgodnie z 
wiedzą wykonawcy, 
będzie miała 
zastosowanie. 

   

   

 
5) zamówienie wykonam(my) w terminie określonym przez Zamawiającego w SWZ, 

6) akceptuję(emy) termin związania ofertą wymagany w SWZ, 

7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Załączniku nr 6 do SWZ, 

8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę o treści określonej 

w Załączniku nr 6 do SWZ zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną 

wskazane przez Zamawiającego, 

9) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawca w ofercie wspólnej12, 

                                                 
8 Wypełnia Wykonawca 
9 Wypełnia Wykonawca 
10 Wykonawca skreśla niewłaściwe. 
11 Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Zamawiający informuje, że nie jest czynnym podatnikiem VAT. 
12 Wykonawca skreśla niepotrzebne. 
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10) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego 

zamówienia, 

11) na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp oświadczam, że wskazane poniżej informacje zawarte 

w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane. Jednocześnie wraz z ofertą 

składam uzasadnienie, o którym mowa w pkt XI.17 SWZ13:  

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

od do 
 1)    
 2)    

 
12) następujące części niniejszego zamówienia powierzę podwykonawcom14, 

 

 Lp. Nazwa części zamówienia Nazwa podwykonawcy 

   

   
 
13) oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy15 mikroprzedsiębiorstwem /małym /średnim 

przedsiębiorstwem. 
 
14) oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO16  

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu; 

 
15) wniesione wadium Zamawiający zobowiązany jest zwrócić na rachunek  

nr …………………………………………..………………………… prowadzony przez ……………………………..……..17 
 
16) wraz z ofertą składamy opis koncepcji organizacji pracy gwarantujący realizację zakresu 

i przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt IX, XVI.9) i XXI.3) SWZ; 
 

17) WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 
adres: 
 

Imię i nazwisko: _________________________________________________________  
 
Nazwa Wykonawcy: ______________________________________________________ 
                      
Adres:  _________________________________________________________________      

                                                 
13 Wykonawca nie wypełnia tabeli w przypadku gdy nie wskazuje informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa. 
14 Wykonawca skreśla niepotrzebne 
15 Wykonawca skreśla niepotrzebne; UWAGA! Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR; Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 
osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR; Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które 
nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
16 rozporządzenie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.). 
17 Informacje podaje Wykonawca, który wniósł wadium w pieniądzu 
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Telefon: __________________________________ 
 
Adres e-mail:  __________________________________ 

Adres e-PUAP:  __________________________________ 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

                …………………………………………….. 

  (podpis) 

UWAGA: Formularz oferty musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania 
Wykonawcy zgodnie z: 
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru   lub   z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej),  lub/i 
b)  pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 
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Załącznik nr 2A do SWZ – wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 
z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  
 

NR SPRAWY: BA.WZP.26.19.2021 
WYKONAWCA: 
 
 
 
…………………………………………………... 
              (Nazwa i adres Wykonawcy) 

ZAMAWIAJĄCY: 
SKARB PAŃSTWA - 
URZĄD KOMUNIKACJI  
ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług ochrony 
fizycznej obiektu Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich” – 
sprawa nr BA.WZP.26.19.2021, oświadczam, co następuje: 
 

1) Oświadczam, że wskazany powyżej Wykonawca nie podlega wykluczeniu  
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 
 

2) Oświadczam, że wskazany powyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 
określone przez Zamawiającego w pkt VI SWZ; 

 
3) Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w pkt VI SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
                                               (należy wskazać podmiot/y) 

w następującym zakresie:  

…………………………………………………………………………...………………………………………………………………………                                 
                            (należy określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

4) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

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

(podpis) 

UWAGA: Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania 
Wykonawcy zgodnie z: 

a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru   lub   z 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej),  lub/i 

b)  pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 
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Załącznik nr 2B do SWZ – wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w 
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.  
 

NR SPRAWY: BA.WZP.26.19.2021 
PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY: 
 
 
 
 
…………………………………………………... 
              (Nazwa i adres podmiotu) 

ZAMAWIAJĄCY: 
SKARB PAŃSTWA - 
URZĄD KOMUNIKACJI  
ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 

 
 

Oświadczenie Podmiotu udostepniającego zasoby 

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp 

 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług ochrony 
fizycznej obiektu Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich” – 
sprawa nr BA.WZP.26.19.2021, oświadczam, co następuje: 
 

1) Oświadczam, że wskazany powyżej Podmiot udostępniający zasoby nie podlega wykluczeniu  
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 
 

2) Oświadczam, że wskazany powyżej Podmiot udostępniający zasoby spełnia następujące warunki 
udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt VI SWZ tj: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                            (należy określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 
3) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
                         ……………………………………… 

     (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 

 
UWAGA: Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania 
Podmiotu, zgodnie z: 

a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Podmiotu (odpis z właściwego rejestru   lub   
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej),  lub/i 

b)  pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 
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Załącznik nr 3 do SWZ – wzór wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych. 

NUMER I NAZWA 
SPRAWY: 

BA.WZP.26.19.2021  - „Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 
Siemianowicach Śląskich”. 

WYKONAWCA(Y): 
(Nazwa i adres) 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
SKARB PAŃSTWA - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu, stosownie do treści pkt  VI.4)a) SWZ wykonaliśmy: 

L.p. 

Nazwa Wykonawcy 
(Podmiotu) usługi 

(zamówienia) 
wykazującego spełnianie 

warunku udziału w 
postępowaniu 
(nazwa, adres) 

Wartość usługi (zamówienia) 
brutto (z podatkiem   VAT) w PLN 

Opis przedmiotu 
usługi (zamówienia) 

(potwierdzający spełnianie 
warunku udziału w postępowaniu, 

określonego w pkt VI.4)a) SWZ 
 

Data wykonywania 
usługi (zamówienia) 

Odbiorca 
usługi (zamówienia) 

(nazwa, adres) 

 
 

 
Początek 

dzień/miesiąc/rok 
Koniec 

dzień/miesiąc/rok  

1 2  4 5 6 7 

1. 

 
 
 
 

     

2. 

 
 
 
 

     

 
3. 
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4. 
 
 

      

…       
 
 

PODPIS(Y): 

 

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

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

(podpis) 

UWAGA: Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z: 

a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru   lub   z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej),  
lub/i 

b)  pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 
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Załącznik nr 4 do SWZ – wzór wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. 
 

NR i NAZWA SPRAWY: 
BA.WZP.26.19.2021 - „Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Delegatury Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich”. 

WYKONAWCA(Y): 
(Nazwa i adres)  

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 

OŚWIADCZAM(Y), 
stosownie do treści pkt  VI.4)b) SWZ, że: 

a) zamówienie niniejsze wykonywać będą niżej wymienione osoby, w charakterze pracownika ochrony fizycznej, posiadają aktualną 
legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni; 
 

l.p. Imię i nazwisko 
Funkcja/stanowisko 

pełniona/e w 
systemie ochrony 

Opis potwierdzający spełnianie warunku 
udziału w postępowaniu, określonego w pkt 

VI.4)b)I SWZ, tj.: 
Numer posiadanej legitymacji 

kwalifikowanego 
pracownika ochrony fizycznej, data wydania, 

nazwa, adres przedsiębiorcy wydającego 
dokument, oraz numer  legitymacji osoby 

dopuszczonej do posiadania broni. 

Informacje 
o podstawie do 
dysponowania 

wskazaną osobą 

1)  
Pracownik ochrony 
fizycznej 

  

2) 
 

 
Pracownik ochrony 
fizycznej 
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3) 
 

 
Pracownik ochrony 
fizycznej 

  

4) 
 

 
Pracownik ochrony 
fizycznej 

  

5) 
 

 
Pracownik ochrony 
fizycznej 

  

6) 
 

 
Pracownik ochrony 
fizycznej 

  

7) 
 

 
Pracownik ochrony 
fizycznej 

  

8)  
Pracownik ochrony 
fizycznej 

  

9)  
Pracownik ochrony 
fizycznej 

  

10)  
Pracownik ochrony 
fizycznej 

  

 
b) zamówienie niniejsze wykonywać będzie niżej wymieniona osoba uprawniona do opracowywania planów ochrony, która jest 

wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia 
technicznego; 
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l.p. Imię i nazwisko  
Funkcja/stanowisko 
pełniona/e w 
systemie ochrony 

 
 
 
 
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku udziału w 
postępowaniu, określonego w pkt VI.4)b)II SWZ słowem 
„TAK” 
 

11)  

Pracownik posiadający 
uprawnienia do 
opracowywania i 
aktualizacji planów 
ochrony 

 
  

 

PODPIS(Y): 

 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

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

(podpis) 

UWAGA: Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z: 

a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru   lub   z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej),  
lub/i 

b)  pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty.
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Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia w zakresie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (oświadczenie składają tylko wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenia zamówienia) 
 

NR SPRAWY: 
BA.WZP.26.19.2021 

„Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Delegatury Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich”. 

 

WYKONAWCA(Y): 
 
 
 

…………………………………………………… 

(Nazwa i adres Wykonawcy(ów) 

ZAMAWIAJĄCY:  
SKARB PAŃSTWA - 
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
UL. GIEŁDOWA 7/9 
01-211 WARSZAWA 

 
 
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług ochrony 
fizycznej obiektu Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich” – 
sprawa numer  BA.WZP.26.19.2021: 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
poszczególni Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonają następujące 
usługi  stanowiące przedmiot zamówieniu: 
 

Lp. Nazwa Wykonawcy Wykaz usług, które zostaną wykonane przez Wykonawcę 

1. 
 

 
 

2. 
 

 
 

……. 
 

 
 

 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….…………. r.  

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

       (podpis) 

 
UWAGA: Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania 
Wykonawców zgodnie z: 
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego rejestru  lub  

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej),  lub/i 
b)  pełnomocnictwem(ami) wchodzącym(i) w skład oferty. 
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Załącznik nr 6 do SWZ – Wzór umowy  

 

UMOWA NR …………………………………………………….. 
 
 

zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu ……………… w Warszawie pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa - Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE) z siedzibą w Warszawie (01-
211) przy ul. Giełdowej 7/9, NIP 527-23-67-496, REGON: 017510794, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  
 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
 
a 
 
……………………….………… z siedzibą w ……………………. (kod pocztowy: …………) przy ul. 
…………………..………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział........................ w...................................... pod 
numerem wpisu …………………….., NIP....................................................., REGON, kapitał 
zakładowy w wysokości ……………………..…, posiadającą kapitał zakładowy opłacony w całości / 
w części w wysokości …………………….,  
 
reprezentowaną przez: 
 
…………………………………………. - …………………………………………………., 
......................................... -..................................................., 
 
uprawnionymi do reprezentacji zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego 
nr ………………., stanowiącym Załącznik nr …. do niniejszej Umowy / uprawionym/i do 
reprezentacji na podstawie aktualnego, nieodwołanego na dzień zawarcia niniejszej Umowy 
pełnomocnictwa nr …… z dnia …………….., udzielonego przez osoby uprawnione do reprezentacji 
ww. podmiotu, zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego nr ………………., 
stanowiącym Załącznik nr …. do  Umowy, 
zwanym dalej „Wykonawcą18” 
 
W dalszej części Umowy „Zamawiający” i „Wykonawca” zwani będą również indywidualnie 
„Stroną” lub łącznie „Stronami”. 
 
Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym - art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej w Umowie „ustawą Pzp”, w 

                                                 
18 W przypadku wyboru podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym konsorcjum, należy oznaczyć każdy z tych podmiotów odrębnie, 
z powołaniem danych pełnomocnika, jeśli został ustanowiony m.in. do zawarcia Umowy; Zamawiający może zażądać przed zawarciem Umowy w sprawie 
zamówienia publicznego Umowy regulującej współpracę tych wykonawców. w przypadku dwóch lub większej ilości podmiotów pod stronie Wykonawcy, którzy 
złożyli wspólnie ofertę, pod pojęciem Wykonawcy w rozumieniu niniejszej Umowy należy rozumieć wszystkie te podmioty razem wzięte.  
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zakresie zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż progi unijne, nie mniejszej 
jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych, zgodnie z art. 359 pkt 2 ustawy Pzp na 
„Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
w Siemianowicach Śląskich” – sprawa numer BA.WZP.26.19.2021, w wyniku którego za 
najkorzystniejszą uznano Ofertę Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszej 
Umowy, 
 
o następującej treści: 
 
Definicje 

Ilekroć poniższe pojęcia zostaną użyte w umowie dużą literą, Strony nadają im znaczenie 
wskazane w definicjach: 

 
Dzień roboczy – za dzień roboczy na potrzeby Umowy uznaje się dzień od poniedziałku do 
piątku oraz w wyznaczone soboty pracujące dla administracji rządowej, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 
 
Okres rozliczeniowy – okres jednego miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że pierwszy 
Okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy i kończy 
się z ostatnim dniem miesiąca, w którym się rozpoczął, kolejne rozpoczynają się w dniu 
następnym po zakończeniu poprzedniego Okresu rozliczeniowego - pierwszy i ostatni Okres 
rozliczeniowy nie stanowią pełnych miesięcy kalendarzowych. 
 
Oferta przetargowa/oferta Wykonawcy – oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej 
w Umowie „ustawą Pzp”, w zakresie zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 
progi unijne, nie mniejszej jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych, zgodnie z art. 359 
pkt 2 ustawy Pzp na „Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Delegatury Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich” – sprawa numer: 
BA.WZP.26.19.2021, stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy. 
 
Umowa – niniejsza Umowa, zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym - art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej w Umowie 
„ustawą Pzp”, w zakresie zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż progi unijne, 
nie mniejszej jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych, zgodnie z art. 359 pkt 2 ustawy 
Pzp na „Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Delegatury Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich” - numer sprawy BA.WZP.26.19.2021, oraz 
Umowa, której wzór znajduje się w Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej w skrócie 
„SWZ”, dotyczącym wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Delegatury Urzędu 
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Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich, tj. usługa obejmuje: 
1) bezpośrednią i stałą ochronę fizyczną osób i mienia wraz z monitorowaniem sygnałów 

alarmowych pochodzących z pomieszczeń znajdujących się w chronionym obiekcie; 
2) aktualizację „Planu ochrony Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej  

w Siemianowicach Śląskich”, zgodnie z „Metodyką Uzgadniania planów ochrony 
obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie” opracowaną 
przez Komendę Główną Policji.  

2.  Szczegółowo Przedmiot Umowy został opisany w załączniku nr 1 do przedmiotowej 
Umowy. 

§ 2 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zapewni wykonanie Przedmiotu Umowy w sposób profesjonalny, 
zachowując należytą staranność przyjętą w obrocie gospodarczym związanym z realizacją 
tego typu usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki wynikające z Umowy poprzez osoby 
posiadające odpowiednie umiejętności i doświadczenie zawodowe umożliwiające 
realizację Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 
1) wykonywania obowiązków wynikających z Umowy oraz podejmowania innych 

działań celem jej prawidłowej realizacji; 
2) natychmiastowego informowania Zamawiającego w przypadku, gdy realizacja 

Przedmiotu Umowy nie będzie mogła być realizowana zgodnie z ustalonymi 
terminami lub nie będzie mogła być wykonana w całości lub w części z podaniem 
powodów takiego stanu faktycznego; 

3) wskazywania alternatywnych rozwiązań w przypadku powstania stanu faktycznego 
wskazanego w pkt. 2 powyżej, celem wykonania Przedmiotu Umowy; 

4) świadczenia usług wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy w języku polskim; 
5) sporządzenia wszelkiej dokumentacji tworzonej w ramach realizacji Umowy  

w języku polskim w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej (zawierającej pliki 
w postaci edytowalnej oraz nieedytowalnej w formacie *.pdf); 

6) niezwłocznego udzielania odpowiedzi, w formie pisemnej, na zgłaszane przez 
Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji Przedmiotu umowy, w terminie nie 
dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia; 

7) osoby zatrudnione przy realizacji Umowy są zobowiązane do przestrzegania 
przepisów bhp i ppoż. oraz innych obowiązujących w budynkach, w których 
realizowany będzie Przedmiot umowy. 
 

§ 3 
Terminy i miejsce realizacji Umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu Umowy w poniższych terminach: 
1) realizacja bezpośredniej i stałej ochrony fizycznej osób i mienia wraz  

z monitorowaniem sygnałów alarmowych pochodzących z pomieszczeń 
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znajdujących się w chronionym obiekcie przez czas określony, tj. przez okres 24 
miesięcy, od godz. 7.00 od dnia 15.08.2021 r. do godz. 7.00 do dnia 15.08.2023 r.;19 

2) termin rozpoczęcia realizacji bezpośredniej i stałej ochrony fizycznej osób i mienia wraz 
z monitorowaniem sygnałów alarmowych pochodzących z pomieszczeń 
znajdujących się w chronionym obiekcie Strony ustalają na dzień 15.08.2021 r., od 
godz. 7.00; 

3) aktualizacja na pisemne wezwanie Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania 
wezwania „Planu ochrony Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 
Siemianowicach Śląskich”, zgodnie z „Metodyką Uzgadniania planów ochrony 
obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie” opracowaną 
przez Komendę Główną Policji. 

2. Miejsce realizacji Przedmiotu umowy: w obiekcie Delegatury Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich, ul. Walerego Wróblewskiego 75, 41-106 
Siemianowice Śląskie. 

3. Szczegółowo terminy realizacji, miejsce realizacji Przedmiotu Umowy opisane są 
w niniejszej Umowie, w tym w Załączniku nr 1 do Umowy.  

 
§ 4 

Aktualizacja planu ochrony 
1. Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 pkt. 

3) Umowy uaktualni „Plan ochrony Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej  
w Siemianowicach Śląskich”, zgodnie z „Metodyką Uzgadniania planów ochrony obszarów, 
obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie” opracowaną przez Komendę 
Główną Policji. 

2. Uaktualnianie planu ochrony uważa się za zakończone z chwilą akceptacji aneksu do planu 
ochrony przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający może zgłosić uwagi lub zastrzeżenia do przekazanego mu do akceptacji 
aneksu do planu ochrony w terminie 10 dni od dnia otrzymania dokumentów. Wykonawca 
jest zobowiązany do uwzględnienia uwag lub zastrzeżeń, zgłoszonych przez 
Zamawiającego, jeżeli nie naruszają obowiązujących aktów normatywnych w zakresie 
opracowywania tych dokumentów. 

4. Zaakceptowany przez Zamawiającego aneks do planu ochrony po akceptacji 
Zamawiającego Wykonawca uzgodni (w imieniu Zamawiającego) w terminie 2 miesięcy 
z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach. W przypadku konieczności 
wprowadzenia zmian w załączniku do planu ochrony w zakresie zagrożeń o charakterze 
terrorystycznym, należy wcześniej dokonać uzgodnień tych zmian z Delegaturą Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach. 

5. W przypadku zgłoszenia w trakcie uzgodnień przez Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego w Katowicach oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach 
uwag lub zastrzeżeń do aktualizacji planu ochrony, po dokonaniu przez Wykonawcę 
stosownych poprawek, dokumentacja przedkładana jest Zamawiającemu do ponownej 
akceptacji.  

6. Proces uzgadniania aneksu do planu ochrony uważa się za zakończony w dniu 

                                                 
19 Termin rozpoczęcia realizacji usług może ulec przesunięciu w wyniku przedłużenia się procedury wyłaniającej Wykonawcę do realizacji 

przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku przedmiot umowy realizowany będzie przez okres 24 miesięcy od dnia wskazanego przez 
Zamawiającego, przy czym realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu nastąpi nie wcześniej 
niż w ciągu 3 dni od dnia zawarcia Umowy. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Urząd Komunikacji Elektronicznej 
01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9, tel. (22) 53 49 233 

Strona 34 / 68 

 

przedstawienia przez Wykonawcę uzgodnionego dokumentu lub wydania przez 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach decyzji administracyjnej o odmowie 
uzgodnienia aneksu do planu ochrony. 

7. Zamawiający udzieli niezbędnej informacji do opracowania aneksu do planu ochrony  
w obszarach dotyczących: charakterystyki i specyfiki obiektu, zasad kontroli ruchu 
osobowo materiałowego, sposobu administrowania kluczami, funkcjonowania systemów 
wspomagających ochronę fizyczną. 

8. Aktualizacja (gdy zajdzie taka potrzeba) planu ochrony musi nastąpić w terminie 
określonym dla opracowywania tego dokumentu. 

9. W przypadku: 
1) nieuaktualnienia planu ochrony w terminie, o którym mowa w  ust. 1 lub  
2) nieuwzględnienia uwag i zastrzeżeń Zamawiającego, w terminie, o którym mowa 

w ust. 3,  
3) niedotrzymania któregokolwiek z terminów, o których mowa w ust. 4 niniejszego 

paragrafu  
- Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia uaktualnienia i uzgodnienia planu ochrony 
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca nie 
ponosi winy za uchybienie tego terminu. 

 
§ 5 

Personel Wykonawcy do realizacji Umowy 
1. Wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu umowy wyznaczy Zespół 

przeznaczony do jej realizacji, składający się z osób wskazanych w Załączniku nr 4 do SWZ 
– Wykazie osób – i powiadomi pisemnie Zamawiającego o składzie Zespołu, przekazując mu 
następujące informacje i oświadczenia: 

1) imię i nazwisko osoby wraz z pełnioną funkcją w systemie ochrony; 
2) numer posiadanej aktualnej legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony 

fizycznej oraz numer legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, 
odpowiednio dla pracownika opracowującego aktualizację planu ochrony nr wpisu 
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz listę kwalifikowanych 
pracowników zabezpieczenia technicznego; 

3) oświadczenie Wykonawcy lub dokument potwierdzający spełnianie wymogu  
zatrudnienia ww. pracowników na podstawie umowy o pracę; 

4) upoważnienia pracowników do przetwarzania danych osobowych w UKE oraz 
oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych obowiązującymi w UKE, podpisane przez pracowników ochrony, 
którego wzór znajduje się w Załączniku numer 7 do Umowy. 

2. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do pkt III.5. SWZ, 
osoby wchodzące w skład Zespołu, o którym mowa w ust. 1, będą przez Wykonawcę, a 
także przez podwykonawców (w przypadku, gdy osoby te będą zatrudniane przez 
podwykonawców), zatrudnione na podstawie umowy o pracę (na czas nieokreślony lub na 
czas określony) przez cały okres trwania umowy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).  

3. Płace osób zatrudnionych w ramach realizacji Umowy będą co najmniej na poziomie 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego zgodnie z postanowieniami ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 
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2207  późn. zm.). 
4. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w 
ust. 2 lub innej formie określonej w ust. 2. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 
do żądania:  

a. oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny; 

b. wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów. 

5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowód zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w postaci oświadczenia o zatrudnieniu osoby, o której mowa 
w ust. 2 (zawierającego w szczególności: imię i nazwisko pracownika, rodzaj umowy, 
zakres obowiązków i datę zawarcia umowy o pracę), a także poświadczonych za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę i zanonimizowanych kopii umów o pracę, zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, zawartych 
przez Wykonawcę z osobą, o której mowa w ust. 2.  

6. W przypadku nieprzedstawienia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w ust. 4, w  terminie wymaganym przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie 
ponownie wezwany do ich złożenia, wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu na 
dokonanie ww. czynności. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy w dodatkowym 
terminie z obowiązku złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub 
w przypadku złożenia oświadczeń bądź dokumentów nieczyniących zadość wymaganiom 
określonym w niniejszej Umowie, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia 
Zamawiającemu kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 7 Umowy. Kara ta może 
być naliczona wielokrotnie.  

7. 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 lub w innej formie 
określonej w ust. 2 traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia osoby, o której mowa w ust. 2.   

8. Wykonawca zobowiązuje się, że kluczowy personel Wykonawcy składający się 
pracowników ochrony realizujących Umowę w oparciu o wykaz osób wskazany przez 
Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ – Wzór wykazu osób (w zakresie 
wskazania osób na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu), a także 
innych osób niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, nie będzie podlegał 
zmianom, z zastrzeżeniem wypadków losowych (np. choroba), rozwiązania stosunku pracy 
lub stosunku cywilnoprawnego z danym członkiem personelu Wykonawcy. W przypadku 
zmiany członka personelu, który wskazany był w załączniku nr 4 do SWZ, na potwierdzenie 
spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 
ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że nowy 
kandydat posiada wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje nie mniejsze niż wymagane 
w trakcie postępowania, co musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. W 
przypadku odrzucenia kandydata przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu innego kandydata. Zmiana personelu Wykonawcy nie wymaga zawarcia 
aneksu do Umowy. Po każdorazowej zmianie członków personelu Wykonawcy, 
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Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu nową listę personelu Wykonawcy 
sporządzoną według wzoru znajdującego się w Załączniku nr 4 do SWZ – Wzór wykazu 
osób, opatrzony datą i podpisany przez osobę nadzorującą realizację Umowy ze strony 
Wykonawcy.  

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

10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę 
składu Zespołu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Wykonawca przed dokonaniem zmiany 
Zespołu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uzyska akceptację Zamawiającego na zmianę 
członka lub członków Zespołu; Osoby, które wejdą w skład zespołu w wyniku zmiany, muszą 
spełniać wymagania określone w pkt VI.4)b) SWZ. 

11. Na wniosek Zamawiającego zgłoszony w ramach nadzoru nad ochroną i zawierający zakres 
stwierdzonych naruszeń, Wykonawca wykluczy ze składu Zespołu osoby,  
w stosunku do których stwierdzono w ramach nadzoru niewywiązywanie się  
z obowiązków określonych w planie ochrony oraz uzupełni skład zespołu w terminie  
3 dni roboczych. Wykonawca bez ważnej przyczyny nie odmówi wykluczenia takiej osoby 
lub osób. 

12. Pracownicy ochrony powołani w skład Zespołu podlegają bezpośrednio Wykonawcy, 
jednakże przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 6 Umowy, może wydać 
poprzez osobę wskazaną w § 6 ust. 1 lit. a) Umowy lub osobę upoważnioną przez niego, 
specjalne dyspozycje pracownikom ochrony z pominięciem Wykonawcy, pod warunkiem 
odnotowania ich w dzienniku zmiany. Dyspozycje te powinny być wykonywane tylko  
w przypadku, jeżeli mieszczą się w Przedmiocie niniejszej Umowy i nie kolidują  
z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionych 
obiektów. O wydanej dyspozycji jest informowany przedstawiciel Wykonawcy.  

 
§ 6 

Komunikacja między Stronami   
1. Strony wyznaczają następujących przedstawicieli upoważnionych do kontaktów  

w sprawach realizacji niniejszej Umowy oraz kontroli jej przebiegu: 
1) ze strony Zamawiającego:  

a) Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, tel. ……………….., adres e-
mail: …………………………... lub 

b) ……………………., tel. ………………., adres e-mail: …………...  
2) ze strony Wykonawcy:  

a) ....................................., tel. ............................, adres e-mail: …………..  lub 
b) ....................................., tel. ............................, adres e-mail: ……………; 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie wymaga zmiany Umowy i zawarcia aneksu. 
Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie o dokonaniu 
zmiany i wskazaniu osoby lub osób powołanych do wykonywania postanowień Umowy, 
w szczególności postanowień określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 
§ 7 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 
1. Z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy i przeniesienia autorskich praw majątkowych do 

Przedmiotu umowy  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w 
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maksymalnej kwocie brutto (z podatkiem VAT): .................................... PLN (słownie: 
........................................................., ..... groszy), którego szczegółowa kalkulacja wskazana 
jest w załączniku nr 2 do Umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie w przypadku zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w § 17 niniejszej Umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności koszty wynagrodzenia 
pracowników ochrony, pracownika wyznaczonego do wykonania aktualizacji planów 
ochrony, koszty opracowania aktualizacji planów ochrony.  

4. Płatność wynagrodzenia brutto, obliczonego jako iloczyn stawki godzinowej ujętej  
w załączniku nr 2 do umowy i sumarycznej liczby przepracowanych przez pracowników 
służby ochrony godzin w danym okresie rozliczeniowym będzie następowała na podstawie 
prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę faktur za jeden okres rozliczeniowy 
w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Do faktur Wykonawca 
dołączał będzie każdorazowo wykaz przepracowanych godzin przez pracowników ochrony 
w danym okresie rozliczeniowym oraz dowód zapłaty zwaloryzowanego wymagalnego 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, 
o których mowa w § 16 ust. 8 Umowy, przez który rozumie się potwierdzenie wykonania  
przelewu, wyciąg z rachunku bankowego, dowód wpłaty – pokwitowanie druk „kasa 
przyjmie” - na rzecz podwykonawcy Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi, 
że wypłacona podwykonawcy Wykonawcy kwota uwzględnia waloryzację wynagrodzenia 
podwykonawcy Wykonawcy. W przypadku niezaistnienia przesłanek, o których mowa w § 
16 ust. 8 Umowy, Wykonawca przedkłada stosowne oświadczenie w tym zakresie. 

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT za dany okres rozliczeniowy będzie „Wykaz 
przepracowanych godzin przez pracowników ochrony” opracowany przez Wykonawcę 
i zaakceptowany przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych lub osobę przez 
niego upoważnioną. 

6. Płatności, o których mowa w ust. 4 dokonywane będą w formie przelewu bankowego na 
rachunek bankowy Wykonawcy: nazwa banku: ………………..; nr rachunku bankowego: 
……………………………………... 

7. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6, nie wymaga zawarcia 
aneksu do Umowy. Zmiana następuje na podstawie złożonego przez Wykonawcę 
oświadczenia o zmianie i wskazaniu nowego numeru rachunku bankowego. Oświadczenie 
musi zostać podpisane przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
doręczone w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego. 

8. Fakturę VAT należy wystawić w złotych polskich i w języku polskim i dostarczyć w formie 
pisemnej lub elektronicznej. W przypadku faktury pisemnej na adres: (ul. Giełdowa 7/9, 01-
211 Warszawa), natomiast w przypadku faktury elektronicznej z adresu Wykonawcy: 
……………………………………….. na adres Zamawiającego: …………………………………………. O ile po 
stronie Wykonawcy występuje konsorcjum wykonawców, uprawnionym do wystawienia 
faktury VAT będzie lider konsorcjum, tj. : …………………….. . Realizacja płatności w sposób 
opisany w niniejszym paragrafie oznaczać będzie wypełnienie zobowiązań finansowych 
Zamawiającego wobec wszystkich członków konsorcjum. 

9. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury w formie elektronicznej na inny adres 
e-mail lub z innego adresu e-mail niż wskazany powyżej w ust. 7 taką fakturę uznaje się za 
niedostarczoną. 

10. Na fakturze należy umieścić numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego: 527-23-67-
496 oraz informację, że Przedmiot umowy realizowany jest na podstawie Umowy wraz ze 
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wskazaniem jej numeru. 
11. Zamawiający może wstrzymać zapłatę faktury VAT wystawionej niezgodnie 

z obowiązującymi przepisami lub Umową, do czasu otrzymania faktury korygującej lub 
odpowiednio do momentu ziszczenia się wszystkich warunków określonych w treści 
Umowy, których spełnienie jest wymagane przed wystawieniem danej faktury 

 
§ 8 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych  

w poniższych przypadkach: 
1) niedotrzymania terminu, o którym mowa w mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy – kwotę 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy – za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) niedotrzymania terminu udzielenia na piśmie odpowiedzi i wyjaśnień, o którym 
mowa w § 2 ust. 3 pkt 6 Umowy albo niedotrzymania terminu powiadomienia 
Zamawiającego o powołaniu Zespołu (zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 5 ust. 
1 pkt 1-4), o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy – kwoty w wysokości 0,01 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy – za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) niedotrzymania któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 4 ust. 1 oraz § 4 
ust. 3 i 4, lub w § 4 ust. 8 – kwoty w wysokości 0,03 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

4) naruszenia któregokolwiek z wymagań określonych w pkt 3 Załącznika nr 1 do 
Umowy - opisu Przedmiotu Umowy – kwoty w wysokości 0,01 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy – za każde stwierdzone 
naruszenie; 

5) naruszenia wymagania określonego w § 5 ust. 8 Umowy – kwoty w wysokości  
0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy – za 
każde stwierdzone naruszenie; 

6) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 11 Umowy – kwoty w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy – za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 

7) naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 6 Umowy lub w § 16 ust. 10 Umowy 
lub stwierdzenia przez Zamawiającego braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy Wykonawcy z tytułu zmiany wysokości 
wynagrodzenia w związku z dokonaną waloryzacją wynagrodzenia  przysługującego 
Wykonawcy – kwotę w wysokości 500,00 PLN brutto (słownie:  pięćset złotych, zero 
groszy)  – za każde stwierdzone naruszenie; 

8) naruszenia któregokolwiek z wymagań określonych w pkt 4, 11 lub 12 Załącznika nr 
1 do Umowy - opisu Przedmiotu Umowy – kwotę w wysokości 0,04% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy – za każde stwierdzone 
naruszenie; 

9) zwłoki w realizacji któregokolwiek z zobowiązań w zakresie ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej wskazanych w § 18 Umowy – naliczenie kary umownej 
w wysokości  200,00 PLN (słownie:  dwieście złotych, zero groszy) za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 

10) ujawnienia informacji poufnych lub naruszenia postanowień umowy o powierzeniu 
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przetwarzania danych osobowych – karę umowną w wysokości  20 000,00 PLN 
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, zero groszy) za każdy przypadek naruszenia; 

11) odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy – kwotę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za realizację 
tej części Umowy, której dotyczy odstąpienie; 

12) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
– kwotę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto z za realizację tej części Umowy, 
której dotyczy odstąpienie. 

2. Postanowienia ust. 1 pkt 1-12 nie mają zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej, 
przez którą na potrzeby niniejszej Umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o 
charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem 
Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy 
zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: 
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania 
wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 
elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, kataklizmy wywołane siłami przyrody, 
zarządzenia władz. 

3. Kara, o której mowa w ust. 1 pkt 11 i 12 jest należna zarówno w przypadku odstąpienia 
umownego, jak również na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 

4. W przypadku powstania szkody przenoszącej wysokość kar umownych określonych 
w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach 
ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

5. Sumaryczny limit kar, jakie mogą być naliczone na podstawie Umowy, nie przekroczy  
100 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy. 

6. Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego. 
Powyższe nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar z faktury VAT wystawionej 
przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego kosztów związanych ze stwierdzeń 
uchybień lub wystawieniem mandatu przez zewnętrzne organy państwowe lub 
samorządowe lub przez służby sanitarne za nieprzestrzeganie przepisów BHP, p.poż, 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych, w zakresie wykonywanych usług i czynności 
wynikających z realizacji przedmiotowej Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 
zobowiązany jest do zwrotu tych kosztów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
  

§ 9 
Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

1. Niezależnie od innych postanowień umownych, Zamawiający jest uprawniony do 
odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia) bez wyznaczania dodatkowego 
terminu, w przypadku: 
1) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu umowy w terminie określonym 

w § 3 ust. 1 pkt 2) Umowy lub zaprzestania wykonywania Umowy w okresie 
określonym w § 3 ust. 1 pkt 1) Umowy; lub 

2) utraty przez Wykonawcę uprawnień do świadczenia usług stanowiących Przedmiot 
umowy; lub 

3) bezskutecznego upływu terminu powiadomienia Zamawiającego o powołaniu Zespołu 
(zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 5 ust. 1 pkt 1)-4)), o którym mowa w § 5 ust. 1 
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Umowy; lub 
4) czterokrotnego naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 6 Umowy lub 

trzykrotnego złożenia oświadczeń bądź dokumentów nieczyniących zadość 
wymaganiom określonym w § 5 ust. 5 Umowy; 

5) nie zawarcia przez Wykonawcę umowy o powierzeniu przetwarzania danych 
osobowych, o której mowa w § 13 ust. 1 Umowy, która stanowi Załącznik nr 5  do 
przedmiotowej Umowy.   

2. Jeżeli Wykonawca będzie realizował Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania i wyznaczy mu w tym 
celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 5 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy i żądania kary umownej,  
o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 11 Umowy. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania 
z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie oraz do wykonania umownego prawa 
do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w terminie do ostatniego dnia 
świadczenia usług ochrony fizycznej obiektu Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
w Siemianowicach Śląskich. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Przedmiotu 
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy lub w przypadku, gdy dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 
istotnemu  interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach, składając oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej. W takim 
wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
dotychczas wykonanej części Umowy.  

4. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza praw Zamawiających do wystąpienia 
przeciwko Wykonawcy z roszczeniami o naprawienie szkody lub z roszczeniami o zapłatę 
zastrzeżonych w Umowie kar umownych, jeżeli roszczenia te opierają się na zdarzeniu 
mającym miejsce przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Odstąpienie od 
Umowy nie wyłącza również obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy przewidzianej na 
wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiających z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

5. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron za uprzednim trzymiesięcznym 
okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego20. W tym 
przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za usługi świadczone do dnia 
rozwiązania umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania, Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie z tytułu wykonania tylko tych części Przedmiotu umowy, które do dnia 
dokonania odstąpienia lub rozwiązania zostały rzeczywiście wykonane i przyjęte przez 
Zamawiającego na podstawie odpowiedniego wykazu przepracowanych godzin. Wysokość 
tego wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o wynagrodzenie opisane w Umowie. 
Świadczenia Stron zrealizowane do dnia dokonania odstąpienia nie podlegają zwrotowi. 

7. Wygaśnięcie Umowy na skutek jej wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od niej nie 

                                                 
20 Okres rozliczeniowy - okres jednego miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że pierwszy Okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu 

rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy i kończy się z ostatnim dniem miesiąca, w którym się rozpoczął, kolejne rozpoczynają się w dniu 
następnym po zakończeniu poprzedniego Okresu rozliczeniowego -  - pierwszy i ostatni Okres rozliczeniowy nie stanowią pełnych miesięcy 
kalendarzowych 
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wyłącza ani nie ogranicza praw Zamawiającego do wystąpienia przeciwko Wykonawcy  
z roszczeniami o naprawienie szkody do pełnej wysokości poniesionej szkody lub 
z roszczeniami o zapłatę zastrzeżonych w Umowie kar umownych, jeżeli roszczenia te 
opierają się na zdarzeniu mającym miejsce przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu lub 
wypowiedzeniu od Umowy. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza również obowiązku zapłaty 
przez Wykonawcę kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązań Wykonawcy przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

8. W przypadku gdy dana okoliczność, naruszenie lub zdarzenie, dawałoby Zamawiającemu 

uprawnienie do naliczenia Wykonawcy więcej niż jednej kary umownej, Zamawiający 

naliczy Wykonawcy tylko jedną karę umowną – tę, która będzie przedstawiała wartość 

wyższą.  

9. Strony zastrzegają dla oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i rozwiązaniu Umowy formę 

pisemną pod rygorem nieważności. 

  
§ 10 

Autorskie prawa majątkowe  
1. Wykonawca oświadcza, że do  wszystkich dokumentów sporządzonych i wykonanych w 

ramach realizacji Przedmiotu umowy, będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z 
późn. zm.) przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i nie 
są one obciążone jakimikolwiek roszczeniami i prawami osób trzecich.  

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 
ust. 1 niniejszej Umowy, całość majątkowych praw autorskich wraz z wyłącznym prawem 
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do wszystkich 
dokumentów sporządzonych w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz prawo własności 
nośników, na jakich dokumenty te przekazano Zamawiającemu. 

3. Z chwilą dokonania odbioru przez Zamawiającego Przedmiotu umowy, choćby w postaci 
nieukończonej, majątkowe prawa autorskie do Przedmiotu umowy przechodzą na 
Zamawiającego.  

4. Wykonawca przenosi prawa do: 
1) utrwalania i zwielokrotniania, w szczególności wytwarzania dowolną techniką jego 

egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa utworu w oryginale, jego 
egzemplarzy bądź kopii cyfrowych, wprowadzanie do pamięci komputera, 
wprowadzenie do sieci komputerowej, 

3) udostępniania publicznie, w tym wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz 
nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

4) dokonywania, rozpowszechniania i wykorzystywania opracowań, w tym wszelkich 
modyfikacji, zmian i ulepszeń utworu oraz wyrażania zgody na dokonywanie takich 
czynności przez inne osoby w pełnym zakresie. 

5. Przeniesienie praw autorskich z Wykonawcy na Zamawiającego obejmuje jego prawo do 
wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów zawartych 
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Przedmiocie umowy, w tym na wykonywanie, rozpowszechnianie i korzystanie 
z opracowań tych utworów, na wszystkich polach eksploatacji określonych w poprzednim 
punkcie.  

6. Dla uniknięcia wątpliwości co do zakresu przeniesienia majątkowych praw autorskich na 
Zamawiającego, Strony potwierdzają, że ich intencją było, aby Zamawiający nabył całość 
tych praw, w tym w zakresie pozwalającym na swobodne korzystanie i modyfikowanie 
Przedmiotu umowy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (na obszarze całego świata). 
Strony zgodnie postanawiają, iż uprawnienia przysługujące Zamawiającemu na podstawie 
niniejszego postanowienia mają na celu zapewnienie Zamawiającemu nieograniczonego w 
czasie korzystania z Przedmiotu umowy, w tym w celu realizacji zadań ustawowych oraz 
statutowych Zamawiającego oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości utrzymywania 
oraz rozwijania Przedmiotu umowy bez udziału Wykonawcy, w szczególności powierzenie 
innemu niż Wykonawca podmiotowi wykonania modyfikacji w Przedmiocie umowy.  

7. Przekazanie Przedmiotu umowy Zamawiającemu rozumiane jest zarówno jako fizyczne 
wydanie poszczególnych egzemplarzy Przedmiotu umowy, jak też każde inne 
udostępnienie ich na rzecz Zamawiającego, w szczególności poprzez przekazanie lub 
umożliwienie pobrania w systemach informatycznych, w tym także w ramach zgłoszenia do 
odbioru. 

8. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego Przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego własność nośników, na których Przedmiot umowy został utrwalony 
w chwili ich wydania, o ile wydanie następuje przez przekazanie tych nośników w formie 
fizycznej, a nie poprzez udostępnienie Przedmiotu umowy w systemie informatycznym (w 
tym umożliwienie ich pobrania). 

9. Wykonawca zobowiązuje się, na zasadzie art. 392 w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), że osoby trzecie uprawnione z tytułu 
osobistych praw autorskich do utworów zawartych w Przedmiocie umowy nie będą 
wykonywać swoich osobistych praw autorskich w stosunku do Zamawiającego. 
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią wobec Zamawiającego z roszczeniami 
z tytułu naruszenia osobistych praw autorskich, Zamawiający poinformuje Wykonawcę, zaś 
Wykonawca niezwłocznie doprowadzi do jego wycofania lub zaspokoi to roszczenie, 
zwalniając Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osoby trzeciej, w szczególności, o ile 
zaspokojenie roszczenia osoby trzeciej nie będzie możliwe w inny sposób, Wykonawca 
niezwłocznie zmodyfikuje (zapewni modyfikację) Przedmiotu umowy tak, by wyeliminować 
takie naruszenie (przy zachowaniu pełnej przydatności i funkcjonalności Przedmiotu 
umowy). Strony wyłączają prawo Zamawiającego do zawarcia ugody w przypadku 
opisanych powyżej roszczeń bez uprzedniej zgody Wykonawcy, pod rygorem zwolnienia 
Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu roszczeń objętych ugodą.   

10. Zamawiający ma prawo do wykonywania posiadanych autorskich praw majątkowych bez 
jakichkolwiek ograniczeń niezastrzeżonych w Umowie, w szczególności bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych , samodzielnie lub może upoważnić do tego osoby trzecie. 

11. Jeżeli w ramach realizacji Umowy bądź w związku z nią (w szczególności w ramach 
realizacji uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy) dojdzie 
do modyfikacji przedmiotu praw własności intelektualnej, w szczególności w formie 
naprawy błędów, Zamawiający z chwilą wydania tak zmienionego przedmiotu praw 
własności intelektualnej uzyskuje w stosunku do niego uprawnienia w pełnym zakresie 
przewidzianym w Umowie dla przedmiotu praw własności intelektualnej, którego dotyczy 
modyfikacja, bez konieczności dokonywania dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 
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12. W przypadku wykonania przez Zamawiającego opracowań, modyfikacji, 
przystosowywania, tłumaczenia lub innego rodzaju zmian treści przekazanych 
dokumentów na potrzeby niniejszej Umowy w ramach pól eksploatacji, o których mowa 
powyżej, Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za treść przedmiotowych 
opracowań lub innego rodzaju zmian treści przekazanych dokumentów. Ponadto 
Wykonawca nie będzie wskazywany jako autor utworu zależnego powstałego na skutek 
dokonywania modyfikacji, tłumaczeń i adaptacji opracowań oraz wykorzystywania 
Przedmiotu umowy. 

§ 11 
Autorskie prawa osobiste 

1. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw 
osobistych do Przedmiotu Umowy, w tym prawa do: 
1) decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu; 
2) do nadzoru autorskiego; 
3) do nienaruszalności formy i treści dokumentów oraz do ich rzetelnego wykorzystania 

(integralność).  
2. Wykonawca zapewnia, że ani on sam ani osoby uprawnione z tytułu osobistych praw 

autorskich do Przedmiotu umowy, nie będą wykonywać w przyszłości takich praw w 
stosunku do dokumentów sporządzonych i wykonanych w ramach realizacji 
Przedmiotu umowy. 

§ 12 
Poufność i bezpieczeństwo informacji 

1. Wykonawca oraz osoby przez Niego zatrudnione zobowiązują się do zachowania w 
tajemnicy wszelkich informacji na temat Zamawiającego (w tym systemów i urządzeń 
Zamawiającego, danych) oraz wszelkich informacji dotyczących klientów Zamawiającego 
(rozumianych jako osoby fizyczne i prawne, organy publiczne lub inne podmioty 
współpracujące z Zamawiającym na podstawie przepisów prawa), otrzymanych i 
uzyskanych w związku z realizacją Umowy. Zobowiązanie to dotyczy wszystkich osób 
biorących udział w realizacji przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych 
dotyczących Wykonawcy, uzyskanych w związku z realizacją Umowy. 

3. Przez Informacje Poufne Strony rozumieją wszelkie informacje oraz dokumenty, które 
zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy 
niezależnie od ich formy oraz sposobu przekazania, które stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.), lub podlegają ochronie na podstawie 
przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo 
chronionych bądź podlegają ochronie ze względu prywatność osoby fizycznej. 
W powyższym zakresie przez Informacje Poufne Strony rozumieją, poza informacjami 
dotyczącymi Wykonawcy, również informacje i dokumenty dotyczące podmiotów 
zależnych lub dominujących wobec Wykonawcy, w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 
2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2019 r. poz. 505) oraz podmioty współpracujące 
z tymi jednostkami lub Wykonawcą niezależnie od rodzaju łączącej je relacji. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż Zamawiający jako organ władzy publicznej 
zobowiązany jest do udzielania informacji, zgodnie z obowiązującym prawem, w tym 
organom państwowym, a także do udostępniania informacji o sprawach publicznych na 
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zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429). 

5. Obowiązek zachowania przez Wykonawcę w tajemnicy wszelkich informacji na temat 
Zamawiającego i klientów Zamawiającego oznacza w szczególności:  
1) zakaz udostępniania przez Wykonawcę wszelkich informacji na temat Zamawiającego 

i klientów Zamawiającego, w jakikolwiek sposób, osobom trzecim, z zastrzeżeniem pkt 
6 poniżej oraz pkt 10 poniżej; 

2) zakaz wykorzystywania przez Wykonawcę wszelkich informacji na temat 
Zamawiającego i klientów Zamawiającego, we własnej działalności, w celach innych niż 
realizacja Umowy; 

3) zakaz kopiowania lub innego powielania przez Wykonawcę wszelkich informacji na 
temat Zamawiającego i klientów Zamawiającego w zakresie przekraczającym czynności 
niezbędne dla realizacji Umowy; 

4) obowiązek ochrony przez Wykonawcę wszelkich informacji na temat Zamawiającego i 
klientów Zamawiającego, z zachowaniem szczególnej staranności, w tym obowiązek 
przechowywania przez Wykonawcę wszelkich informacji na temat Zamawiającego i 
klientów Zamawiającego, w sposób i w formie zapewniających brak dostępu osób 
trzecich, które nie będą brały udziału w realizacji Umowy. 

6. Wykonawca może udostępnić osobom trzecim, które będą brały udział w realizacji 
Umowy, informacje na temat Zamawiającego i klientów Zamawiającego niezbędne do 
realizacji Umowy, jeżeli uzyska na to uprzednią zgodę Zamawiającego wyrażoną w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Wykonawca zobowiąże osoby, którym udostępni informacje na temat Zamawiającego i 
klientów Zamawiającego do zachowania w tajemnicy tych informacji w zakresie 
odpowiadającym postanowieniom niniejszego paragrafu. Na żądanie Zamawiającego 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne oświadczenia o zobowiązaniu do 
zachowania poufności stanowiące potwierdzenie wykonania zobowiązania, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym powyżej. 

8. Bez uszczerbku dla obowiązków Zamawiającego wynikających z pkt 4 powyżej, obowiązek 
zachowania przez Zamawiającego w tajemnicy Informacji Poufnych na temat Wykonawcy 
oznacza w szczególności:  
1) zakaz udostępniania przez Zamawiającego Informacji Poufnych na temat Wykonawcy, 

w jakikolwiek sposób, osobom trzecim, które nie będą brały udziału w realizacji 
Umowy, z zastrzeżeniem pkt 11 poniżej; 

2) zakaz wykorzystywania przez Zamawiającego Informacji Poufnych na temat 
Wykonawcy, we własnej działalności, w celach innych niż realizacja Umowy; 

3) zakaz kopiowania lub innego powielania przez Zamawiającego Informacji Poufnych na 
temat Wykonawcy w zakresie przekraczającym czynności niezbędne dla realizacji 
Umowy; 

4) obowiązek ochrony przez Zamawiającego Informacji Poufnych na temat Wykonawcy, 
z zachowaniem szczególnej staranności, w tym obowiązek przechowywania przez 
Zamawiającego Informacji Poufnych na temat Wykonawcy w sposób i w formie 
zapewniających brak dostępu osób trzecich, które nie będą brały udziału w realizacji 
Umowy. 

9. Obowiązek zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji na temat Zamawiającego oraz 
Informacji Poufnych na temat Wykonawcy, które: 
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1) zostały podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień niniejszej 
Umowy; 

2) były znane Stronie otrzymującej informację przed ich przekazaniem, a obowiązek 
zachowania ich poufności nie wynika z przepisów prawa; 

3) zostały zaaprobowane do udostępnienia, na podstawie uprzedniej pisemnej zgody 
Strony przekazującej – w zakresie wynikającym z tej zgody; 

4) muszą zostać udostępnione z mocy przepisów prawa, decyzji uprawnionego organu 
lub orzeczenia sądu - każda ze Stron niezwłocznie powiadomi drugą Stroną o toczącym 
się postępowaniu lub innych sytuacjach, z których może wynikać obowiązek 
udostępnienia informacji na temat Zamawiającego oraz Informacji Poufnych na temat 
Wykonawcy. Obowiązek powiadomienia drugiej Strony, o którym mowa w niniejszym 
punkcie nie dotyczy sytuacji, gdy takie powiadomienie byłoby niezgodne z przepisami 
prawa. 

10. Wykonawca będzie uprawniony do ujawnienia informacji na temat Zamawiającego swoim 
doradcom prawnym lub biegłym rewidentom pod warunkiem: 

1) zawarcia z nimi stosownej umowy w przedmiocie zapewnienia ochrony informacji 
poufnych, na poziomie nie niższym niż zastrzeżony w treści Umowy; 

2) uprzedniego powiadomienia o  tej sytuacji Zamawiającego.   
11. Zamawiający będzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnych na temat Wykonawcy 

swoim doradcom prawnym lub biegłym rewidentom pod warunkiem zawarcia z nimi 
stosownej umowy w przedmiocie zapewnienia ochrony informacji poufnych, na poziomie 
nie niższym niż zastrzeżony w treści Umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić wszelkie dokumenty i inne nośniki informacji na 
temat Zamawiającego i klientów Zamawiającego przekazane mu przez Zamawiającego w 
związku z realizacją Umowy najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji 
Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić lub zniszczyć inne dokumenty i nośniki informacji na 
temat Zamawiającego i klientów Zamawiającego, w tym ich kopie oraz opracowania i 
wyciągi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia realizacji Umowy.  

14. Wykonawca ma prawo do zachowania jednej kopii wyłącznie tych dokumentów lub 
nośników informacji na temat Zamawiającego, które są niezbędne dla udokumentowania 
należytego wykonania jego zobowiązań.  

15. O ile dłuższy lub bezterminowy okres ochrony nie wynika z bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa, zobowiązanie do ochrony poufności opisane w niniejszym paragrafie 
będzie przestrzegane w całym okresie obowiązywania Umowy oraz w ciągu kolejnych 5 lat 
po upływie tego okresu. 

16. W przypadku stwierdzenia Incydentu Bezpieczeństwa Informacji Poufnych drugiej Strony, 
tj. pojedynczego zdarzenia lub serii niepożądanych lub niespodziewanych zdarzeń 
związanych z bezpieczeństwem informacji, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo 
zakłócenia działań biznesowych i zagrażają bezpieczeństwu informacji; lub 
prawdopodobieństwa wystąpienia takiego incydentu, Strona otrzymująca informacje 
poufne przekazuje wszystkie posiadane informacje o tym zdarzeniu drugiej Stronie. 

17. W przypadku naruszenia przez Stronę wymagań bezpieczeństwa określonych w niniejszej 
Umowie lub we właściwych przepisach, Strona ta zobowiązuje się, na żądanie drugiej 
Strony, do naprawienia wynikłej z takiego naruszenia szkody. 

 
§ 13 
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Dane osobowe 
1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień zawartych w 

przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności związanych z ochroną 
informacji prawnie chronionych, w tym z ochroną przetwarzanych danych osobowych, a 
także ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa, jednocześnie Strony zobowiązują się do 
podpisania umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, która stanowi 
Załącznik nr 5  do Umowy. 

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca będzie miał dostęp do danych osobowych osób 
fizycznych  przybywających do Urzędu, w związku z tym pracownicy Wykonawcy realizujący 
Przedmiot Umowy powinni znać przepisy 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 oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 
Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.), a także przepisy regulujące ten obszar w Urzędzie w 
szczególności „Politykę ochrony danych osobowych w UKE”, oraz posiadać upoważnienia 
do przetwarzania  danych osobowych.  

3. Strony oświadczają, że dane kontaktowe personelu i reprezentantów Stron („Dane 
kontaktowe”) udostępniane wzajemnie w Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w 
jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania Umowy, przekazywane są w celu zapewnienia 
prawidłowej i terminowej realizacji Umowy. Udostępniane dane kontaktowe obejmują: 
imię i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu. 
Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej 
udostępnione w ramach Umowy, ale każda ze Stron zobowiązuje się do przekazania w 
imieniu drugiej Strony wszystkim osobom, których dane kontaktowe udostępniła, 
informacji, o których mowa w art. 14 RODO. 

 
§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1. Zgodnie z SWZ Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiot Umowy, 

tj. kwotę:  ………………………. PLN (słownie: ………………………….., ………………… groszy). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy.  

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni po zakończeniu okresu realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający ma prawo skorzystać z zabezpieczenia w całości lub w części, w zależności od 

okoliczności, w celu pokrycia wszelkich szkód poniesionych na skutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, a także do potrącenia kar umownych, 

po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody i bezskutecznym upływie 

wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego, 14-dniowego terminu. Powyższe nie 

ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 15 
Dane adresowe 
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1.  Wszelkie dokumenty sporządzone w ramach realizacji Umowy oraz  pisma i zawiadomienia 
związane z Umową będą przez Strony doręczane za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adresy przedstawicieli Stron, wskazanych w § 6 Umowy. 

2.  Pisma zmierzające do zmiany lub ustania łączącego strony stosunku prawnego doręczane 
będą bezpośrednio do rąk drugiej Strony bądź wysyłane listem poleconym na poniższe 
adresy: 
1)  Zamawiający:                      Urząd Komunikacji Elektronicznej  

                                             ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa,  
2)  Wykonawca:                       ………………………………………………………. 

                                               ……………………………………………………….   
3.  Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie danych 

wskazanych w ust. 2. W przypadku niezawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu, 
pismo przesłane na adres uprzednio wskazany, awizowane dwukrotnie, uznaje się za 
skutecznie doręczone.  

 
§ 16 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że dokonał starannego wyboru Podwykonawców wskazanych w 

Ofercie Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ – Wzór Formularza oferty, spośród 

podmiotów posiadających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.  

2. Wykonawca oświadcza, że w przypadku Podwykonawców, z którymi Wykonawca zawarł 

odpowiednie umowy przed zawarciem niniejszej Umowy, Wykonawca zapewnił, że 

zobowiązania Podwykonawców wynikające z zawartych z nimi umów w zakresie ochrony 

interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania Usług będących przedmiotem 

niniejszej Umowy są zgodne z warunkami korzystania przez Wykonawcę z 

Podwykonawców określonymi w niniejszej Umowie.  

3. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte 

wykonanie zadań powierzonych Podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do 

nałożenia na Podwykonawcę obowiązku przestrzegania wszelkich zasad, reguł i 

zobowiązań określonych w Umowie dla Wykonawcy w zakresie, w jakim odnoszą się one 

do zakresu prac danego Podwykonawcy. W tym zakresie Zamawiający wyraża zgodę na 

ujawnienie Podwykonawcom przez Wykonawcę tych, zasad, reguł i zobowiązań 

Wykonawcy wynikających z Umowy.  

4. Wymagania odnośnie do osób zatrudnionych przy realizacji Umowy przez Wykonawcę – 

personelu Wykonawcy – (w szczególności zobowiązania do zachowania poufności 

Informacji Poufnych, zatrudnienia na umowę o pracę) stosować się będą odpowiednio do 

Podwykonawców oraz ich personelu. 

5. Zmiana Podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

Postępowaniu.  

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się,  w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
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podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca 

przedstawi w formie pisemnej Zamawiającemu wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie 

umowy z nowym Podwykonawcą przedstawiając opis jego kwalifikacji. 

7. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający ma prawo odrzucić Podwykonawcę 

wskazując na piśmie przyczynę takiego odrzucenia. W takim wypadku Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu innego Podwykonawcę. 

8. W przypadku dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z § 17 ust. 11  

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do  dokonania odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym zmianom 

cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy – każdorazowo w 

terminie do 30 dni od daty dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy – w 

przypadku, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 
9. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowód dokonania zmiany 

wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w ust. 8, w postaci odpowiedniego 

oświadczenia, dokumentu, kopii umowy lub porozumienia dotyczącego dokonania 

waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcy. 

10. W przypadku nieprzedstawienia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w ust. 9, w  terminie wymaganym przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie 

ponownie wezwany do ich złożenia, wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu na 

dokonanie ww. czynności. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy w dodatkowym 

terminie z obowiązku złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub w 

przypadku złożenia oświadczeń bądź dokumentów nieczyniących zadość wymaganiom 

określonym w niniejszej Umowie, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia 

Zamawiającemu kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 7 Umowy. Kara ta może być 

naliczona wielokrotnie. 

 
§ 17 

Zmiany Umowy 
1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Na podstawie art. 455 ustawy Pzp, Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy, która 

nie prowadzi do modyfikacji ogólnego charakteru Umowy, a także w przypadku 

wystąpienia następujących okoliczności: 

1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, 

sposób lub zakres realizacji Przedmiotu Umowy – zmiany polegać będą na 

dostosowaniu Umowy do zmienionych przepisów prawa z zachowaniem ogólnego 

charakteru Umowy; 

2) wystąpienia okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy lub wynikających 

z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego i skutkujących niemożnością dotrzymania 
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terminów określonych w § 3 Umowy – zmiany polegać będą na zmianie terminów 

realizacji  Umowy. Terminy te mogą ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas 

trwania okoliczności uzasadniających zmiany;  

3) zaistnienia siły wyższej, która ma wpływ na prawidłową realizację Przedmiotu Umowy, 

przez którą na potrzeby Umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, 

oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: 

powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania 

wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie 

energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, kataklizmy wywołane siłami 

przyrody, zarządzenia władz; 

4) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT; 

5) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207 z późn. zm.), 

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

6) 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; 

7) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

8) zmiany (wzrostów lub spadków) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia; 

9) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. 

3. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie wprowadzane będą w zakresie 

niezbędnym do dostosowania Umowy do zaistniałych okoliczności. Zmiany nie mogą w 

żadnym przypadku stanowić podstawy do zwiększenia wysokości Wynagrodzenia 

Wykonawcy, z zastrzeżeniem  ust. 2 pkt 4-8 niniejszego paragrafu. Każda ze zmian, o 

których mowa w niniejszym paragrafie, może natomiast skutkować obniżeniem wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy.  

4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o potrzebie dokonania zmiany przedstawiając opis 

zmiany. Nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wniosku o zmianę, 

Wykonawca dokona analizy w zakresie wpływu wprowadzenia zmiany na realizację 

Umowy i przedstawi Zamawiającemu taką analizę na piśmie. 

5. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy może zaproponować Zamawiającemu dokonanie 

jej zmiany, która mieścić się będzie w katalogu zmian przewidzianych w niniejszym 

paragrafie. Zamawiający może według własnego uznania zatwierdzić lub odrzucić zmianę 

proponowaną przez Wykonawcę bez dodatkowego uzasadnienia podjętej decyzji. 
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Procedura zgłaszania i akceptacji propozycji zmiany opisana w ust. 3-4  ma odpowiednie 

zastosowanie.  

6. Zmiany, o których mowa w niniejszej Umowie (z wyłączeniem zmian nieistotnych  

w rozumieniu ust. 12 poniżej), będą wprowadzone jedynie po zawarciu przez Strony, pod 

rygorem nieważności, Aneksu do Umowy. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4, wartość netto wynagrodzenia (tj. bez 

podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, 

wynikającej ze zmienionych przepisów. 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 5, wynagrodzenie zostanie podwyższone 

o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez 

Wykonawcę, a wynikające z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników 

biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie 

zmiany, części Przedmiotu Umowy, do wysokości wynagrodzenia minimalnego 

obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób 

zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 6, wynagrodzenie zostanie podwyższone 

o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez 

Wykonawcę, wynikającą ze wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz 

drugiej Strony umowy o pracę, wynikających  z konieczności odprowadzenia dodatkowych 

składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę biorących udział  

w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części 

zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 7, wynagrodzenie zostanie podwyższone 

o wartość,    o jaką wzrosną całkowite koszty Wykonania Umowy ponoszone przez 

Wykonawcę, a wynikające z podwyższenia wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie  o pracowniczych planach kapitałowych. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 8, wynagrodzenie będzie zmienione  

w następujący sposób: 

1) zamawiający dla oddania zmiany (wzrostów lub spadków) ceny materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia, przewiduje waloryzację wynagrodzenia 
Wykonawcy.  

2) waloryzacji podlega jedynie cześć wynagrodzenia pozostałego do zapłaty (tj. 
wynagrodzenie za niezrealizowaną cześć zamówienia). 

3) wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji raz na rok, pierwszy raz po upływie 12 
miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usług, a następne waloryzacje po upływie 
kolejnych 12 miesięcy od daty dokonania poprzedniej waloryzacji. 

4) waloryzacja odbędzie w oparciu o 1/2 średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem (Wc) wyliczonego dla roku z przed waloryzacji, ogłaszany 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Biuletynie Statystycznym 
GUS na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.  
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 
z późn. zm). Przykładowo: waloryzacja w roku 2022 r. odbędzie się pomnożenie 
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wynagrodzenia pozostałego do zapłaty przez 1/2 średniorocznego wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r. 

5) wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji tylko w przypadku gdy Wc w danym roku 
będzie większy od  1%. 

6) łączna wartość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 3% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. Przez łączną wartość 
waloryzacji należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy 
wynikającą z waloryzacji. 

7) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia 
limitu, o którym mowa w pkt. 6. 

12. Nie stanowi istotnej zmiany Umowy w szczególności:  

1) zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami, ani ich danych 

teleadresowych; 

2) zmiana danych Wykonawcy wskazanych w Umowie, polegających na zmianie formy 

prawnej, firmy, danych teleadresowych, itp. (np. w wyniku zmiany siedziby, 

przekształcenia, przejęcia), pod warunkiem, że zmiana nie prowadzi do zmiany 

podmiotowej po stronie Wykonawcy; 

3) zmiana numeru rachunku bankowego wskazanego w Umowie. 

 
§ 18 

Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
1. Wykonawca, w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, będzie posiadał ubezpieczenie 

w zakresie odpowiedzialności cywilnej, obejmujące działalność w zakresie Przedmiotu 
Umowy, na kwotę minimalną: 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych, zero 
groszy), przez cały okres wykonywania umowy, bez ograniczenia tej kwoty w stosunku do 
poszczególnych zdarzeń (na jedno i wszystkie zdarzenia). Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem kopię umowy ubezpieczenia, o której mowa w niniejszym ustępie.  

2. W przypadku gdy okres ubezpieczenia Wykonawcy kończy się przed terminem zakończenia 
realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 Umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest najpóźniej na 5 dni przed wygaśnięciem ważności polisy, o której mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu, do przekazania Zamawiającemu kolejnej kopii polisy, 
potwierdzającej ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia co najmniej: 500 000,00 PLN (słownie: 
pięćset tysięcy złotych, zero groszy). 

3. Wszelkie koszty związane z zawarciem lub przedłużeniem umowy ubezpieczenia obciążają 
Wykonawcę. 

4. Wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczące zakresu działania Wykonawcy związane 
z przedmiotem umowy ubezpieczenia Zamawiający kierował będzie bezpośrednio do 
Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie czynności związane z realizacją uprawnień 
wynikających z umowy ubezpieczenia oraz ponieść opłaty i koszty z tym związane. 

6. Jeżeli Wykonawca wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego 
nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone działaniem tych osób. 
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§ 19 
Odpowiedzialność 

1. Wykonawca zobowiązany jest na zasadach określonych w niniejszym paragrafie do 
naprawienia szkody Zamawiającego spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy przez Wykonawcę. 

2. Wykonawcy, którzy złożyli Ofertę i zawarli niniejszą Umowę wspólnie ubiegając się o 
udzielenie zamówienia (działając w ramach konsorcjum), ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy. 

3. Z wyłączeniem ust. 5 - 7 niniejszego paragrafu, łączna odpowiedzialność Wykonawcy z 
tytułu szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy jest 
ograniczona do kwoty równej 200% kwoty wynagrodzenia brutto za Przedmiot Umowy. 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni: 

1) powiadomić Zamawiającego o wszelkich roszczeniach, sporach i innych zdarzeniach 
związanych z Umową, z których może wyniknąć zobowiązanie do zapłaty odszkodowania 
przez Wykonawcę, niezależnie od tego czy były one zawinione przez Wykonawcę, w tym 
w szczególności o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć istotny wpływ na należyte 
wykonanie Umowy oraz okolicznościach naruszenia przepisów prawa w związku 
z wykonywaniem czynności zleconych Wykonawcy przez Zamawiającego;  

2) przekazać Zamawiającemu kopie posiadanych dokumentów związanych ze szkodą i 
roszczeniem osoby trzeciej związanym z Umową. 

4. Strony będą współdziałać w celu minimalizacji szkód, jakie mogą być wynikiem zaistnienia 
powyższych okoliczności, w tym przekażą sobie w zakresie dopuszczalnym przez prawo 
wszelkie dokumenty i informacje związane z takim roszczeniem, będące w ich posiadaniu 
(z zastrzeżeniem postanowień dotyczących poufności).  

5. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy (w szczególności ograniczenia 
wskazane w ust. 3 powyżej) nie mają zastosowania w odniesieniu do: 
1) szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa; 
2) szkód wynikających z naruszenia zasad dotyczących ochrony danych osobowych lub 

Informacji Poufnych; 
3) szkód wynikających z wad prawnych Utworów, a w szczególności w związku z 

roszczeniami osób trzecich podniesionymi w związku z naruszeniem przez 
Zamawiającego (lub osoby przez niego upoważnione) ich praw własności 
intelektualnej. 

6. W przypadku, gdy przeciwko Zamawiającemu osoba trzecia wystąpi z roszczeniem lub 
wszczęte zostanie postępowanie sądowe pozostające w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, w zakresie o którym mowa w ust. 7 
i 8, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o takim roszczeniu lub toczącym się procesie, a 
Wykonawca zwolni Zamawiającego ze zobowiązania wobec osoby trzeciej lub wstąpi do 
procesu w miejsce Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wypłacenia Zamawiającemu odszkodowania z tytułu 
wszelkich uznanych przez Wykonawcę lub potwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu 
roszczeń zgłaszanych przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie w związku z 
naruszeniem praw tych osób przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w związku z 
wykonywaniem Umowy, w szczególności w wyniku naruszenia przez Wykonawcę praw 
autorskich, ochrony danych osobowych, zobowiązania do zachowania poufności oraz 
naruszenia zasad ochrony informacji i innych zasobów określonych w Umowie. W 
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przypadku sporu sądowego, Wykonawca pokryje koszty odszkodowania zasądzonego 
przez sąd oraz wszelkie koszty obrony poniesione przez Zamawiającego, pod warunkiem, 
że Zamawiający niezwłocznie poinformuje na piśmie Wykonawcę o wszelkich tego rodzaju 
roszczeniach oraz udzieli mu pełnych uprawnień do podejmowania w swoim imieniu 
czynności sądowych i pozasądowych (z wyłączeniem zawarcia ugody, na co Zamawiający 
musi udzielić osobnej zgody na piśmie), związanych z obroną przed takimi roszczeniami, 
udzieli mu bez żądania zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia wszelkich 
wymaganych informacji niezbędnych do wykonywania powyższych uprawnień oraz nie 
dokona żadnej czynności mogącej pogorszyć sytuację procesową własną lub Wykonawcy. 

8. Wykonawca, jeśli dostarczył na potrzeby realizacji Umowy prawo majątkowe będące 
przedmiotem roszczeń osoby trzeciej jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z 
odpowiedzialności (na zasadzie art. 392 ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) wobec takiej osoby trzeciej występującej z 
roszczeniem.  

9. W związku z powyższym, Wykonawca jest zobowiązany do obrony Zamawiającego na 
własny koszt przed roszczeniami osób trzecich kierowanymi do Zamawiającego, których 
przedmiot dotyczy prawa majątkowego dostarczonego lub wytworzonego przez pierwszą 
Stronę w ramach realizacji niniejszej Umowy, oraz do pokrycia kosztów Zamawiającego 
poniesionych w związku ze skierowaniem przeciw Zamawiającemu takiego roszczenia (w 
tym uzasadnionych honorariów prawniczych) pod warunkiem, że Strona Umowy w 
przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem niezwłocznie poinformuje na piśmie 
Stronę Umowy o wszelkich tego rodzaju roszczeniach, oraz Zamawiający  udzieli 
Wykonawcy uprawnień do podejmowania w swoim imieniu czynności sądowych i 
pozasądowych (z wyłączeniem zawarcia ugody, na co Zamawiający musi udzielić osobnej 
zgody na piśmie), związanych z obroną przed takimi roszczeniami, oraz udzieli Wykonawcy 
wszelkich wymaganych informacji niezbędnych do wykonywania powyższych uprawnień a 
także, że nie dokona żadnej czynności mogącej pogorszyć sytuację procesową 
Zamawiającego, w szczególności nie uzna roszczenia osoby trzeciej bez zgody 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany do obrony Zamawiającego będzie miał prawo i 
obowiązek prowadzenia i kontrolowania ewentualnych sporów z osobami trzecimi w tym 
zakresie. Wykonawca zobowiązana do obrony ma obowiązek bieżącego informowania 
Zamawiającego, w stosunku do którego osoba trzecia wystąpiła z roszczeniem, o 
podejmowanych działaniach. 

10. Wykonawca zobowiązany do obrony Zamawiającego będzie także miał obowiązek 
zapewnić, aby ewentualne roszczenie nie miało wpływu na realizację niniejszej Umowy 
powstające w związku z realizacją Umowy – to jest umożliwić korzystanie z przedmiotu 
tego roszczenia dla potrzeb realizacji Umowy, bądź zastąpić przedmiot tego roszczenia 
stosownym odpowiednikiem.  

 
§ 20 

Postanowienia końcowe 
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej w zakresie innym niż 

wskazał to w ofercie przetargowej, ani przenieść na nią swoich wierzytelności 
wynikających z Umowy. 

2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony. 
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3. Umowę sporządzono w formie elektronicznej i została podpisana przez Strony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym21. 

4. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają zawarcia aneksu pod rygorem nieważności 
oraz mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

5. Wszelkie spory czy roszczenia między Stronami wynikające z Umowy, powinny być 
rozwiązywane bez zbędnej zwłoki – drogą negocjacji między Stronami. W przypadku 
niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy przetwarzane będą dane osobowe, 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 
„RODO”), przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 
2019 r. poz. 1781) oraz  innych przepisów prawa w tym zakresie. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), ustawy z 
dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), ustawy 
z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1231 z późn. zm.), 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 oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, 
z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1781 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 
ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838). 

8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.   
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron22. 
Załączniki do Umowy: 
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Umowy; 
Załącznik nr 2 – Kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy za realizację Przedmiotu umowy; 
Załącznik nr 3 – Polisa ubezpieczeniowa; 
Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy; 
Załącznik nr 5 – Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych; 
Załącznik nr 6 – SWZ; 
Załącznik nr 7 – Oświadczenie. 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 
 

                                                 
21 Jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę.  
22 W przypadku zawierania umowy pisemnie.  
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Załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Umowy. 
 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Delegatury Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich. Usługa obejmuje: 

1) bezpośrednią i stałą ochronę fizyczną osób i mienia wraz z monitorowaniem sygnałów 
alarmowych pochodzących z pomieszczeń znajdujących się w chronionym obiekcie; 

2) aktualizację „Planu ochrony Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej  
w Siemianowicach Śląskich”, zgodnie z „Metodyką Uzgadniania planów ochrony 
obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie” opracowaną 
przez Komendę Główną Policji.  

2. Obiekt Delegatury UKE w Siemianowicach Śląskich w oparciu o decyzję administracyjną 
wpisany jest do wykazu obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, prowadzonym 
przez Wojewodę Śląskiego. Zamawiający wymaga, aby ochrona obiektu Delegatury UKE 
objętego przedmiotem Umowy realizowana była zgodnie z „Planem ochrony Delegatury 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich”, a także  
z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 838) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 
poz. 1781) oraz Rozporządzeniem 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 oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, 
z późn. zm.). 

3. Standard ochrony obiektów Delegatury UKE wymaga pełnienia służby całodobowej przez 
dwóch pracowników ochrony we wszystkie dni tygodnia, w systemie zmianowym 
dwunastogodzinnym – od godz. 7.00 – 19.00 oraz od 19.00 – 7.00. 
Czas pracy pracownika ochrony nie może przekraczać 12 godzin na dobę. 

4. Realizacja zadań ochronnych wymaga wystawienia dwóch posterunków:  

- PS1 stałego całodobowego, w godzinach 7.00-19.00, 19.00-7.00 oraz dodatkowo 
wystawienia z tego posterunku patrolu.  

- PS2 stałego, w dni robocze w godzinach 7.00-17.00. 

5. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zapewnia, że: 
1) 10 osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu Umowy, jako pracownicy 

ochrony fizycznej muszą posiadać aktualną: 
a)  legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, 
b)  legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni; 

2) Osoba, która uczestniczyć będzie w wykonywaniu Umowy, jako uprawniona do 
aktualizacji planów ochrony musi być wpisana na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej oraz listę kwalifikowanych pracowników 
zabezpieczenia technicznego; 

3) Wszyscy wyżej wymienieni pracownicy muszą posiadać wysoką sprawność fizyczną 
i kulturę osobistą, być jednolicie umundurowani w trakcie wykonywania usług 
ochrony – przy czym umundurowanie musi być schludne, czyste, wyprasowane 
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i nie wypłowiałe, a obuwie niezniszczone i czyste.  
4) Pracownicy ochrony w trakcie wykonywania usługi ochrony muszą posiadać 

identyfikatory z imieniem i nazwiskiem pracownika ochrony oraz logo Wykonawcy.  

6. Zadaniem pracownika ochrony na posterunku stałym jest m.in.: nadzorowanie dostępu 
osób do obiektu, kontrola ruchu materiałowego, ewidencja interesantów przybyłych na 
teren obiektu, obsługa i nadzór systemów wspomagających ochronę fizyczną obiektu, 
obsługa systemu ppoż. (reagowanie na alarmy i komunikaty), podejmowanie niezbędnych 
interwencji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia oraz  
w razie naruszenia ładu i porządku na terenie chronionego obiektu.  

7. Zadaniem patrolu jest w szczególności sprawdzenie stanu zabezpieczenia terenu obiektu 
i pomieszczeń podlegających ochronie, podejmowanie interwencji w razie bezpośredniego 
zagrożenia osób i mienia, sprawdzenie przyczyn wywołania alarmu. 

8. Patrol powinien być realizowany w odstępach nie rzadziej, niż co 60 minut i czasie realizacji 
do 20 minut. Trasa patrolu powinna obejmować w szczególności zewnętrzny teren obiektu 
zgodnie ze schematem trasy patrolu będącym załącznikiem do „Planu ochrony Delegatury 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich”. 

9. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące w UKE Zamawiający 
przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy.  

10. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać pracowników ochrony fizycznej, którzy będą 
uczestniczyć w wykonywaniu Umowy z przepisami dotyczącymi danych osobowych, 
o których mowa w pkt. 9 i przyjąć od nich oświadczenie o zapoznaniu się z tymi przepisami, 
na druku obowiązującym w Urzędzie.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i wyposażenia pracowników ochrony 
w narzędzia niezbędne do realizacji usługi, w tym w szczególności:  

1) środki przymusu bezpośredniego określone w planie ochrony obiektu; 

2) środki łączności bezprzewodowej; 

3) system elektroniczny kontroli patrolu. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji służby, w szczególności: 

1) dziennik zmiany; 
2) grafik służby; 
3) notatki służbowe; 
4) książka ewidencji kluczy; 
5) książka ewidencji gości; 
6) ewidencja wydruków systemu kontroli obchodu;  
7) dziennik szkolenia. 

13. Zarejestrowaną w Punkcie Przetwarzania Informacji Niejawnych, książkę ewidencji kluczy 
i książkę ewidencji gości Wykonawca otrzyma od Zamawiającego. Książki po wykorzystaniu 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

14. Dziennik zmiany po zakończeniu będzie przechowywany przez Wykonawcę do końca 
okresu trwania umowy. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca udostępni dziennik 
Zamawiającemu w celu dokonania wyjaśnień zaistniałych zdarzeń w trakcie pełnienia 
służby.  
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15. Wykonawca zapewni sposób zabezpieczenia broni zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 21.10.2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych 
uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania 
broni i amunicji (Dz.U. 2015  poz. 992). Broń ma być przechowywana na terenie 
chronionego obiektu w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

16. Wykonawca musi posiadać koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 
objętym Umową, tj. ochrony osób i mienia, wydaną przez właściwy organ. 

17. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone 
Zamawiającemu przez pracowników ochrony Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku 
nie zachowania należytej staranności przy wykonywaniu umowy. 

18. Wykonawca oraz osoby przez niego zatrudnione zobowiązują się do utrzymania  
w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim oraz nie wykorzystywania w innych celach, 
niż określone w niniejszej Umowie informacji oraz danych o Zamawiającym. 

19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nadzoru nad sprawowaniem ochrony przez 
pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych lub osobę przez niego upoważnioną. 

20. Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o sytuacjach zwiększających ryzyko 
powstania szkody w mieniu podlegającym ochronie. 

21. Zamawiający zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcę dostęp do 
pomieszczenia socjalnego w miejscu wykonania Umowy oraz możliwość korzystania  
z linii telefonicznej w celach związanych z realizacją Przedmiotu umowy. 
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Załącznik nr 2 do Umowy - kalkulacja ceny ofertowej za realizację Przedmiotu umowy – 
przeniesiona z formularza ofertowego – załącznika 1 do SWZ. 
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Załącznik nr 3 do Umowy – Polisa ubezpieczeniowa. 

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Urząd Komunikacji Elektronicznej 
01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9, tel. (22) 53 49 233 

Strona 61 / 68 

 

Załącznik nr 4 do Umowy – Oferta Wykonawcy; 
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Załącznik nr 5 do Umowy – Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Urzędem Komunikacji Elektronicznej z siedzibą: ul. Giełdowa 7/9,  01-211 
Warszawa, NIP 527-23-67-496, REGON: 017510794, zwanym dalej „Zamawiającym” lub 
„UKE”, reprezentowanym przez:  

 

………………………………..  – ……………………………………………………………….., 

 

a 
 

……………………….………… z siedzibą w ……………………. (kod pocztowy: …………) przy ul. 
…………………..………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział........................ w...................................... pod 
numerem wpisu …………………….., NIP....................................................., REGON, kapitał 
zakładowy w wysokości ……………………..…, posiadającą kapitał zakładowy opłacony w całości / 
w części w wysokości …………………….,  
 
reprezentowaną przez: 
 
…………………………………………. - …………………………………………………., 
......................................... -..................................................., 
 
uprawnionymi do reprezentacji zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego 
nr ………………., stanowiącym Załącznik nr …. do niniejszej Umowy / uprawionym/i do 
reprezentacji na podstawie aktualnego, nieodwołanego na dzień zawarcia niniejszej Umowy 
pełnomocnictwa nr …… z dnia …………….., udzielonego przez osoby uprawnione do reprezentacji 
ww. podmiotu, zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego nr ………………., 
stanowiącym Załącznik nr …. do  Umowy, 
zwanym dalej „Wykonawcą23” 
 
W dalszej części Umowy „Zamawiający” i „Wykonawca” zwani będą również indywidualnie 
„Stroną” lub łącznie „Stronami”, 
 
o następującej treści: 

                                                 
23 W przypadku wyboru podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym konsorcjum, należy oznaczyć każdy z tych podmiotów odrębnie, 
z powołaniem danych pełnomocnika, jeśli został ustanowiony m.in. do zawarcia Umowy; Zamawiający może zażądać przed zawarciem Umowy w sprawie 
zamówienia publicznego Umowy regulującej współpracę tych wykonawców. w przypadku dwóch lub większej ilości podmiotów pod stronie Wykonawcy, którzy 
złożyli wspólnie ofertę, pod pojęciem Wykonawcy w rozumieniu niniejszej Umowy należy rozumieć wszystkie te podmioty razem wzięte.  
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W związku z zawarciem umowy numer: ………………………………,  na „Świadczenie usług ochrony 
fizycznej obiektu Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich” 
(dalej: „umowa główna”) z Wykonawcą: 
…………………………………………………………………………………………….., Zamawiający – Skarb 
Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej,  

powierza Wykonawcy w zakresie i w celu wykonania umowy głównej przetwarzanie Danych 
Osobowych.  

§ 1 

1. Zamawiający oświadcza, że przetwarza dane osobowe osób fizycznych przybywających do 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w szczególności imię i nazwisko osoby, nazwę i numer 
dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby, numer rejestracyjny 
pojazdu, wizerunek osoby, dane kontaktowe osoby (w tym numer telefonu), 
- zwane dalej „Danymi Osobowymi”, jako administrator w rozumieniu przepisów 
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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, z późn. zm.), dalej 
„RODO”.  

2. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych w zakresie 
określonym w ust. 1 powyżej, w celach opisanych w ust. 3 poniżej oraz w sposób wskazany 
w niniejszej Umowie. 

3. Wykonawca będzie przetwarzał Dane Osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy 
głównej. 

4. Wykonawca przetwarza Dane Osobowe na udokumentowane polecenie Zamawiającego. 
5. Wykonawca zapewnia, że przetwarzanie Danych Osobowych przez Wykonawcę  

będzie się odbywało wyłącznie na terytorium Polski. 
6. Wykonawca może korzystać z usług dalszego podmiotu przetwarzającego wyłącznie 

po uzyskaniu uprzedniej, szczegółowej, pisemnej zgody Zamawiającego na dalsze 
powierzenie przetwarzania Danych Osobowych wskazanemu dalszemu podmiotowi 
przetwarzającemu.  

7. Pisemna umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a dalszym podmiotem przetwarzającym 
powinna nakładać na dalszy podmiot przetwarzający, te same obowiązki ochrony danych 
jak te nałożone na Wykonawcę. 

8. Zamawiający może wycofać zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania Danych 
Osobowych dalszemu podmiotowi przetwarzającemu, jeśli z okoliczności wynika, że 
przetwarzanie przez niego Danych Osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, Umową 
lub zagraża bezpieczeństwu Danych Osobowych. W przypadku wycofania zgody, 
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie doprowadzić do zaprzestania przetwarzania 
danych przez dalszy podmiot przetwarzający. 

9. Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie obowiązki wynikające  
z przepisów RODO, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane 
osobowe. 

10. Wykonawca oświadcza, że uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz 
charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności 
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osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, wdrożył 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający temu ryzyku.  

11. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów prawa, w tym RODO oraz postanowień niniejszej Umowy. W szczególności 
Wykonawca jest zobowiązany do:  
1) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę  

przetwarzanych Danych Osobowych, w tym zabezpieczenie Danych Osobowych przed 
ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową 
utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem; 

2) przeszkolenia w zakresie ochrony danych osobowych osób, które będą przetwarzały 
Dane Osobowe; 

3) dopuszczenia do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie osób posiadających 
imienne upoważnienie od Wykonawcy; 

4) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania Danych Osobowych; 
5) zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych 

zachowały w tajemnicy te Dane Osobowe, również po zakończeniu realizacji Umowy, 
między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia 
poufności danych oraz odebranie od tych osób oświadczeń o odbytym przez nie 
szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych oraz o zobowiązaniu się do zachowania 
w tajemnicy tych danych. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego  
za szkody wyrządzone w związku z nieprzestrzeganiem RODO, jak i za przetwarzanie 
Danych Osobowych niezgodnie z niniejszą Umową. 

13. Wykonawca obowiązany jest, uwzględniając charakter przetwarzania  
oraz dostępne mu informacje, pomagać Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków 
określonych w art. 32–36 RODO.  

14. Wykonawca jest obowiązany, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania,  
w miarę możliwości pomagać Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane 
Osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO. 

15. Wykonawca jest obowiązany pomagać Zamawiającemu wywiązać się z obowiązku 
zgłoszenia organowi nadzorczemu naruszenia ochrony Danych Osobowych oraz  
z obowiązku zawiadomienia osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony Danych 
Osobowych, zgodnie z art. 33 i 34 RODO. 

16. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Danych Osobowych lub naruszenia 
postanowień niniejszej Umowy, Wykonawca obowiązany jest bez zbędnej zwłoki, nie 
później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia zgłosić Zamawiającemu 
stwierdzone naruszenia. Zgłoszenie powinno co najmniej: 
1) opisywać znane Wykonawcy okoliczności zdarzenia stanowiącego naruszenie oraz jego 

ustalone lub podejrzewane przyczyny, 
2) opisywać charakter naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym w miarę 

możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz 
kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych Osobowych, których dotyczy naruszenie, 

3) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony Danych Osobowych, 
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4) opisywać środki proponowane przez Wykonawcę w celu zaradzenia naruszeniu 
ochrony Danych Osobowych, w tym w celu zminimalizowania jego ewentualnych 
negatywnych skutków. 

17. Wykonawca obowiązany jest, na podstawie dostępnych informacji, dokumentować 
wszelkie naruszenia ochrony Danych Osobowych i prowadzić rejestr naruszeń Danych 
Osobowych. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Danych Osobowych, 
o którym mowa w art. 4 pkt 12 RODO Wykonawca: 
1) niezwłocznie stosuje wszystkie konieczne środki techniczne i organizacyjne w celu 

zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym w stosownych przypadkach 
środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków, 

2) w przypadku, gdyby zastosowanie określonych środków miało lub mogło wpłynąć na 
integralność lub dostępność Danych Osobowych, niezwłocznie zwraca się do 
Zamawiającego o zgodę na zastosowanie tych środków. 

18. Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o żądaniach na 
podstawie art. 15-22 RODO, z którymi osoby, których Dane Osobowe dotyczą, zwróciły 
się bezpośrednio do Wykonawcy. 

19. Wykonawca obowiązany jest udostępnić Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne 
do wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na niego na mocy RODO lub niniejszej 
Umowy oraz umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji. W 
szczególności Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) udostępnienia Zamawiającemu dokumentacji przetwarzania Danych Osobowych; 
2) udostępnienia Zamawiającemu posiadanych zasobów niezbędnych do 

przeprowadzenia kontroli (np. pomieszczenia, pracownicy posiadający informacje 
o sposobie przetwarzania Danych Osobowych, itp.); 

3) umożliwienia Zamawiającemu sporządzania kopii dokumentów, dotyczących 
przetwarzania Danych Osobowych. 

20. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli za pośrednictwem 
zewnętrznego audytora. 

21. Po przeprowadzeniu audytu Zamawiający przedkłada Wykonawcy protokół pokontrolny, 
w którym Zamawiający wskazuje na ewentualne niezgodności dotyczące zakresu, celów 
i sposobu przetwarzania Danych Osobowych oraz może sformułować zalecenia 
pokontrolne. 

22. Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o zamiarze przeprowadzenia 
audytu co najmniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem audytu. 

23. Prowadzenie audytu nie może powodować nadmiernych obciążeń dla Wykonawcy.  
W szczególności audyt nie może być prowadzony poza zwykłymi godzinami pracy 
Wykonawcy w danym budynku, lokalu lub innym pomieszczeniu, chyba, że 
przeprowadzenie audytu jest uzasadnione nagłą potrzebą. 

24. Wykonawca ma ponadto obowiązek poinformować Zamawiającego, na każde jego 
żądanie, w terminie 3 dni od otrzymania żądania o:  
1) wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem powierzonych Danych Osobowych, 

w szczególności o środkach technicznych i organizacyjnych zastosowanych przez 
Wykonawcę, w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych;  

2) o osobach upoważnionych przez Wykonawcę do przetwarzania powierzonych Danych 
Osobowych;  

3) o wynikach kontroli organu nadzorczego dotyczących przetwarzania Danych 
Osobowych, w zakresie, w jakim dotyczą one powierzonych Danych Osobowych. 
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25. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest do: 
1) natychmiastowego zaprzestania wszelkiego przetwarzania Danych Osobowych; 
2) zwrotu lub usunięcia, zgodnie z wyborem Zamawiającego, wszystkich posiadanych 

Danych Osobowych niezależnie od formy ich utrwalenia oraz usunięcia wszelkich ich 
istniejących kopii;  

3) przekazania Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi że nie 
posiada już żadnych Danych Osobowych, których przetwarzanie zostało mu 
powierzone na podstawie niniejszej Umowy. 

26. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego jakiegokolwiek 
dodatkowego wynagrodzenia lub zwrotu kosztów poniesionych w związku 
z przetwarzaniem Danych Osobowych. 

§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony. 
2. Umowę sporządzono w formie elektronicznej i została ona podpisana przez Strony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym24. 
3. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają zawarcia aneksu pod rygorem nieważności 

oraz mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami. 
4. Zobowiązania zaciągnięte w ramach niniejszej umowy pozostają w mocy tak długo, jak 

długo jest to uzasadnione właściwością tychże zobowiązań. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron25. 
                      

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA:  
 

 

  

                                                 
24 Jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę.  
25 W przypadku zawierania umowy pisemnie.  
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Załącznik nr 6 do Umowy – SWZ. 
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Załącznik nr 7 do Umowy – Oświadczenie. 

……………….……………………………… 
 (miejscowość, data)  

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż zapoznałem się/ zapoznałam się* z przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych, w szczególności Rozporządzeniem 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 oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 
119, str. 1 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
2019 r. poz. 1781), „Polityką ochrony danych osobowych w UKE”, a także innymi regulacjami 
z zakresu ochrony danych osobowych obowiązującymi w UKE. 
Zobowiązuję się do: 

- zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę miał/a dostęp 
w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez Zleceniodawcę; 

- niewykorzystywania danych osobowych w celach niezwiązanych z realizacją 
przedmiotu umowy; 

- przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym 
upoważnieniem; 

- zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych; 
- przestrzegania obowiązujących w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej regulacji 

dotyczących ochrony danych osobowych;  
- należytej dbałości o sprzęt i oprogramowanie. 

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami, może 
być uznane za naruszenie przepisów karnych w obszarze ochrony danych osobowych. 

Imię i nazwisko       podpis składającego oświadczenie 

1………………………………………………………………………  ………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………  ………………………………..……………… 

3. ……………………………………………………………………  ……………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………  ………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………  ………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………  ………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………  ………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………  ………………………………………………… 

9. ……………………………………………………………………  ………………………………………………… 

10. …………………………………………………………………  ………………………………………………… 

…. …………………………………………………………………  ………………………………………………… 
 
* niepotrzebne skreślić 
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