ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

PO V Zp 301.

.2016
UMOWA Nr

zawarta w dniu

/16

2016 r. w Łodzi, pomiędzy:

Prokuraturą Okręgową z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152, 90 – 322 Łódź,
REGON 000000253; NIP 725 – 11 – 05 – 734, reprezentowaną przez:
1. ......................................................................................................
2. ......................................................................................................
zwaną dalej Zamawiającym,
a
..................................................................................................................................
reprezentowaną przez :
1. ......................................................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą”
§1
Przedmiot umowy
1.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie art. 138 o. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo
zamówień publicznych 1) pn.: „ Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury
Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjny.”
2.

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi ochrony

osób i mienia opartej na elemencie osobowym ( fizycznym ) w 14 jednostkach
organizacyjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Rozdział 3 Opisu przedmiotu
zamówienia.
3.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości i stosowania przepis art. 40 ustawy z dnia

28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, stosownie do którego do budynków, w których
mieszczą się jednostki organizacyjne prokuratury, nie wolno wnosić broni ani amunicji, a
także materiałów wybuchowych i innych środków niebezpiecznych. Zakaz wnoszenia

1

Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zm..
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broni i amunicji nie dotyczy prokuratorów oraz osób wykonujących obowiązki służbowe
wymagające posiadania broni.
4.

Ochrona osób i mienia w Prokuraturach Rejonowych Łódź-Bałuty, Łódź-Górna,

w Pabianicach, Zgierzu, Łęczycy, Łowiczu, Skierniewicach, Rawie Mazowieckiej,
Brzezinach odbywać się będzie:
– w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godziny 8:00 do godziny 16:00;
– we wtorek od godziny 8:00 do godziny17:00.,
oraz w zależności od potrzeb, w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki w innych
godzinach.
5.

Ochrona osób i mienia w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi oraz Prokuraturze

Rejonowej Łódź – Śródmieście w budynku przy ul. Kilińskiego 152 w Łodzi, Archiwum
Zakładowym przy ul. Wydawniczej 10 w Łodzi oraz Prokuraturze Rejonowej Łódź –
Polesie i Prokuraturze Rejonowej Łódź – Widzew w budynku przy ul. Dąbrowskiego
40A w Łodzi odbywać się będzie całodobowo,
6.

Informacja o systemach ochrony technicznej zainstalowanych w obiektach:

- system sygnalizacji włamania

- we wszystkich jednostkach organizacyjnych

Prokuratury,
- system telewizji przemysłowej – w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi oraz Prokuraturze
Rejonowej Łódź – Śródmieście w budynku przy ul. Kilińskiego 152 w Łodzi,
Prokuraturze Rejonowej Łódź – Polesie i Prokuraturze Rejonowej Łódź – Widzew
w budynku przy ul. Dąbrowskiego 40A, Prokuraturze Rejonowej w Pabianicach,
- system kontroli dostępu - w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi oraz Prokuraturze
Rejonowej Łódź – Śródmieście w budynku przy ul. Kilińskiego 152 w Łodzi,
Prokuraturze Rejonowej Łódź – Polesie i Prokuraturze Rejonowej Łódź – Widzew
w budynku przy ul. Dąbrowskiego 40A, Prokuraturze Rejonowej w Pabianicach,
- system p.poż - we wszystkich jednostkach organizacyjnych Prokuratury, (system p.poż
w Prokuraturze Rejonowej w Pabianicach podłączony jest do Straży Pożarnej),
7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji umowy, przez Kierownika

Działu Administracyjno – Gospodarczego lub przez inną osobę do tego upoważnioną
w szczególności kontroli pracowników ochrony działających w imieniu Wykonawcy.
§2
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są niżej wymienione dokumenty:
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- Oferta Wykonawcy z dnia .....................2016 r., wraz z załączonymi do niej
dokumentami,
- SIWZ.
§3
Czas trwania umowy
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od 1 stycznia 2017 roku do
31 października 2018 roku lub do dnia wyczerpania środków finansowych
stanowiących maksymalne zobowiązanie Zamawiającego.
§4
Rozwiązanie umowy
1.

Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w każdym czasie w przypadku :
1.1.

niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązku umownego
w szczególności

w

zakresie

ochrony

danych

osobowych

oraz

obowiązków wskazanych w § 6, powtarzającego się co najmniej
dwukrotnie mimo uprzedniego pisemnego wezwania do usunięcia
naruszenia,
1.2.

dopuszczenia do przebywania osób nieuprawnionych w budynkach
i pomieszczeniach Zamawiającego w czasie wykonywania usługi,

1.3.

braku umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, o której mowa w § 6
pkt 5 niniejszej umowy.

2.

Rozwiązanie umowy w przypadkach opisanych w ust. 1 powinno nastąpić w

formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać przyczynę oraz
uzasadnienie.
3.

W przypadkach opisanych w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§5
Wynagrodzenie i sposób płatności
1 Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy Zamawiający
wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne zgodnie z faktyczną liczbą godzin
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przepracowanych przez pracowników ochrony wg stawki:................. zł. netto za 1
osobo/godzinę.
2. Maksymalna łączna wartość umowy (maksymalne zobowiązanie Zamawiającego)
za zrealizowane usługi wymienione w ust. 1 wynosi:
............................... zł ( słownie: ................................) w tym 23% podatek VAT.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 21 dni licząc od
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
4. Faktury wystawiane będą każdorazowo po wykonaniu usługi w danym miesiącu
kalendarzowym, na:
Prokuraturę Okręgową w Łodzi, ul. Kilińskiego 152, 90 – 322 Łódź.
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień
obciążenia rachunku Zamawiającego.
6.

Zamawiający

Wykonawcy

za

dopuszcza

zmianę

realizację

wysokości

umowy,

w

wynagrodzenia
trakcie

należnego

obowiązywania

Umowy w przypadku zmiany:
–

stawki podatku VAT,

–

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki

godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
–

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez
Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów.
7.

Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikających

z niniejszej umowy.
8.

Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem VAT.
§6
Obowiązki umowne Wykonawcy

1.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
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1) rzetelne, sumienne, należyte i zgodne z obowiązującymi przepisami
wykonywanie czynności stanowiących przedmiot umowy na warunkach
określonych w Opisie Zamówienia Społecznego i Ofercie, w szczególności:
- ochrona zewnętrzna i wewnętrzna obiektów ( wyposażenia , sprzętu i
urządzeń ),
- przestrzeganie obowiązujących u Zamawiającego procedur w zakresie
bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych prokuratury oraz zapobiegania
naruszaniu zakazu, o którym mowa w art. 40 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia
2016 r.,
- przestrzeganie innych obowiązujących u Zamawiającego procedur, które
zostaną

przekazane

Wykonawcy

do

stosowania

w

związku

z

wykonywaniem zleconych usług ochrony osób i mienia,
- kontrola terenów włączonych do obiektów, dozorowanie parkingu,
sprawdzanie zezwoleń na parkowanie, o ile dany parking jest odpowiednio
oznaczony,
- prowadzenie książki dyżurów i innych dokumentów w

ochranianych

obiektach,
-

wydawanie

kluczy

do

pomieszczeń

osobom

uprawnionym,

po

wcześniejszym sprawdzeniu tożsamości pobierającego i odnotowaniu tego w
wykazie ewidencji pobranych kluczy,
- prowadzenie kontroli ruchu osobowego interesantów Prokuratury
Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych, połączone z
obsługą bramki wykrywania metali oraz rejestracją osób wchodzących i
wychodzących w książce wejść i wyjść, oraz pojazdów, ich kierowców i
pasażerów wjeżdżających na teren,
- natychmiastowe interweniowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia
przepisów porządkowych oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej,
- w razie pożaru, lub innego miejscowego zagrożenia natychmiastowe
wyprowadzenie osób znajdujących się w strefach ich zasięgu, wezwanie
Straży Pożarnej lub innych służb ratowniczych po czym do czasu ich
przybycia przystąpienie do likwidacji zagrożenia,
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- zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie w obiektach
Zamawiającego,
- z chwilą zaistnienia zdarzenia naruszającego porządek lub bezpieczeństwo,
zamachu na chronione osoby lub mienie bądź uzyskania informacji o
możliwości takiego zamachu np. podłożeniu niebezpiecznego ładunku,
podjęcia działań zgodnych z obowiązującymi instrukcjami,
- zapewnienie niezwłocznej reakcji grup interwencyjnych na wezwanie
pracowników ochrony w przypadku zagrożenia,
- wykonywanie systematycznych obchodów w chronionych obiektach,
- ścisła współpraca i udzielanie pomocy pracownikom Zamawiającego
w nagłych zagrożeniach,
- korzystanie z technicznych środków ochrony mienia ( telewizja
przemysłowa, systemy kontroli dostępu, system alarmowy, skaner bagażu)
zainstalowanych w budynkach,
- stałe informowanie kierownictwa jednostek organizacyjnych oraz
Wykonawcy o zaistniałych i potencjalnych zagrożeniach, np.: z chwilą
zaistnienia zdarzenia naruszającego porządek lub bezpieczeństwo, zamachu
na chronione osoby lub mienie bądź uzyskania informacji o możliwości
takiego zagrożenia np. podłożeniu niebezpiecznego ładunku, wystąpienia
awarii lub zdarzeń losowych,
- stosowanie dozwolonych środków przymusu bezpośredniego, w granicach
określonych w art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i
mienia ( Dz. U. z 2014. 1099 t. j.) i w art. 11 i 12 ustawy z 24 maja 2013 r. o
środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 2013. 628 ze zm.),
- sporządzenie w ciągu 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy
projektu planu ochrony pn. „Szczegółowy plan ochrony obiektów”.
Przedstawiony do zatwierdzenia plan musi być zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa, uwzględniać charakter obiektu i jego wyposażenie
techniczne służące do zabezpieczenia osób i mienia znajdujących się w
obszarze chronionym. Kierownik Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia
otrzymania projektu, zatwierdzi przedstawione propozycje lub może
wystąpić o ich uzupełnienie do Wykonawcy. Wykonawca w ciągu 7 dni od
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otrzymania uwag do projektu planu ochrony wprowadzi stosowne zmiany i
ponownie przedstawi do akceptacji Zamawiającemu,
- zapewnienie szkolenia oraz wymaganych badań lekarskich pracowników
Wykonawcy, wykonujących w Prokuraturze Rejonowej w Pabianicach
czynności obsługi skanera RTG do kontroli bagażu, a w przypadku
dokonania zakupu dodatkowych urządzeń również w innych jednostkach
organizacyjnych Zamawiającego,
-przydzielenie koordynatora nadzorującego pracę pracowników ochrony
w obiektach Zamawiającego,
- zapewnienie jednolitego umundurowania dla pracowników ochrony
świadczących usługę,
- niezbędne wyposażenie pracowników ochrony w dozwolone środki
bezpośredniego przymusu dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz

środki

łączności bezprzewodowej,
2) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego,
w posiadanie których, Wykonawca, jego pracownicy, podwykonawcy lub
osoby za pomocą, których wykonuje Przedmiot umowy wszedł/weszli w
związku z realizacją niniejszej umowy; Wykonawca odpowiada za
niedochowanie tajemnicy przez osoby, którymi posługuje się przy realizacji
umowy,
3) zapewnienie wykonania usługi objętej umową przez osoby posiadające
stosowne kwalifikacje konieczne do wykonania usługi, w szczególności w
zakresie wymaganej przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia, niekaralności za przestępstwa umyślne. Wymagane jest
natychmiastowe odsunięcie od wykonywania obowiązków osoby, o której
mowa w zdaniu pierwszym, co do której ujawniono skazanie prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne. Odsunięcie następuje najpóźniej w
terminie 24 godzin od ujawnienia skazanie prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne.
4) przekazanie Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu
umowy imiennej listy pracowników ochrony wraz z oświadczeniem
potwierdzającymi niekaralność pracowników za przestępstwa umyślne.
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2.

Zmiana osoby, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 4), w trakcie realizacji przedmiotu

umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę i przedłożona na piśmie wraz ze
wskazaniem aktualnej listy pracowników ochrony oraz przedstawieniem oświadczenia
o niekaralności za przestępstwo umyślne, przed rozpoczęciem świadczenia usługi
przez tą osobę.
3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w

ochranianych obiektach, w tym również za szkody spowodowane przez osoby trzecie,
wynikłe na skutek uchybień w pełnieniu służby.
4.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać w okresie realizacji niniejszej umowy

ważną umowę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie ochrony osób i mienia w wysokości stosownej do wymogów
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie
obowiązkowego

ubezpieczenia

odpowiedzialności

cywilnej

przedsiębiorcy

wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.
5.

W przypadkach wystąpienia szkód, które rodzą odpowiedzialność Wykonawcy,

Zamawiający umożliwi przedstawicielowi firmy ubezpieczeniowej wykonanie
niezbędnych czynności, mających na celu wyjaśnienie okoliczności powstania szkody.
§7
Odpowiedzialność Wykonawcy
1.

Wykonawca zamówienie wykona sam/przy udziale podwykonawcy/ów w tym

na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. Zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawców
wymaga spełnienia przez podwykonawców warunków wskazanych w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający zaakceptuje podwykonawcę tylko

wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie podwykonawcy będzie odpowiednie do
zakresu prac przewidzianych do podzlecenia.
2.

Strony

dopuszczają

na

etapie

realizacji

umowy

możliwość

zmiany

podwykonawcy lub rezygnacji z wykonania części zamówienia przez podwykonawcę
po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę i akceptacji przez Zamawiającego.
Zamawiający dokona weryfikacji wniosku w terminie do 14 dni od wpłynięcia
zgłoszenia. Zmiana taka nie wymaga zawarcia Aneksu do Umowy. Jeżeli zmiana albo
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rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne. Wykonawca
zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.
Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec
Podwykonawców, jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób
trzecich.
4.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usługi podwykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.
5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niezgodne z prawem użycie środków

bezpośredniego przymusu przez pracowników ochrony, a w przypadku zaistnienia
wymienionych wyżej zdarzeń, niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.
§8
Ochrona danych osobowych
1.

Strony powierzają sobie wzajemnie w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.2135 j.t. z późn. zm.), zwanej w
dalszej części u.o.d.o., przetwarzanie danych osobowych w poniżej opisanym zakresie,
w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy.
2.

Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które

powierza.
3.

Powierzone dane zawierają dane o osobach fizycznych.

4.

Zamawiający powierza

Wykonawcy przetwarzanie

danych

osobowych

w zakresie określonym w ust. 5, Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie
danych osobowych w zakresie określonym w ust. 6.
5.

Zakres i cel przetwarzania danych przez Wykonawcę

5.1.

Wykonawca przetwarzał będzie w następującym zakresie wyszczególnione

kategorie danych osobowych w poniższych zbiorach danych osobowych:
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1)

w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi i wszystkich podległych prokuraturach

rejonowych:
a)

imię,

nazwisko,

seria

i

numer

dokumentu

tożsamości

–

zbieranie,

przechowywanie, utrwalanie, opracowywanie danych osobowych w Książce wejść
i wyjść prowadzonej w formie papierowej dla każdej jednostki organizacyjnej. Książki
te będą prowadzone przez Wykonawcę w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia, a
następnie w okresie od 1 stycznia do zakończenia umowy. Do 8 stycznia roku
następującego po roku, na który założona była książka, przekazana ona zostanie
Zamawiającemu; książki podlegają przekazaniu także z dniem rozwiązania umowy
oraz na każde żądanie Zamawiającego;
b)

numer pomieszczenia, umiejscowienie w strukturze organizacyjnej, imię

i nazwisko, podpis pobierającego klucz, podpis odbierającego klucz – zbieranie,
przechowywanie, utrwalanie, opracowywanie danych osobowych w Wykazie osób
uprawnionych do pobierania kluczy do pomieszczeń prowadzonym w formie
papierowej dla każdej jednostki organizacyjnej. Wykazy te będą prowadzone przez
Wykonawcę od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca (oddzielny wykaz na każdy
dzień) i do 8 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały sporządzone,
przekazane zostaną Zamawiającemu; wykazy podlegają przekazaniu także z dniem
rozwiązania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego;
2)

w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, Prokuraturze Rejonowej Łódź – Widzew,

Prokuraturze Rejonowej Łódź – Polesie i Prokuraturze Rejonowej w Pabianicach –
bieżący wgląd w obraz monitoringu;
3)

w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi:

a)

imię, nazwisko, marka samochodu, numer rejestracyjny – przechowywanie

danych osobowych w Wykazie samochodów ze zgodą na parkowanie na dziedzińcu
Prokuratury Okręgowej w Łodzi prowadzonym w formie papierowej. Wykazy będą
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego, a zwracane Zamawiającemu przez
Wykonawcę do 8 dnia po dniu przekazania przez Zamawiającego kolejnej wersji
wykazu; wykazy podlegają przekazaniu także z dniem rozwiązania umowy oraz na
każde żądanie Zamawiającego;
b)

godzina wjazdu, numer rejestracyjny, nazwa instytucji, godzina wyjazdu,

podpis pracownika ochrony – zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, opracowywanie
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danych osobowych w Rejestrze pojazdów wjeżdżających na parking wewnętrzny
Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Rejestry te będą prowadzone przez Wykonawcę w
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia, a następnie w okresie od 1 stycznia do
zakończenia umowy. Do 8 stycznia roku następującego po roku, na który założony był
rejestr, przekazany on zostanie Zamawiającemu; rejestry podlegają przekazaniu także
z dniem rozwiązania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego;
5.2.

Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez

Wykonawcę wyłącznie w celu wykonywania przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego usług szczegółowo opisanych w umowie.
6.

Zakres i cel przetwarzania danych przez Zamawiającego.

6.1.

Zamawiający przetwarzał będzie w następującym zakresie wyszczególnione

kategorie danych osobowych w poniższym zbiorze danych osobowych:
- w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi i wszystkich podległych prokuraturach
rejonowych: imię, nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości – zbieranie,
przechowywanie,

utrwalanie,

opracowywanie

danych

osobowych

na

listach

pracowników ochrony wykonujących w imieniu Wykonawcy usługi na rzecz
Zamawiającego. Zwrot list nastąpi z dniem rozwiązania umowy.
6.2.

Powierzone przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez

Zamawiającego wyłącznie w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania przez
Wykonawcę

usług

szczegółowo

opisanych

w

umowie

oraz

zapewnienia

bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych prokuratury.
7.

Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

7.1.

Przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w ust. 5 i 6, Strony

zobowiązują się do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i
organizacyjnych, o których mowa w art. 36-39a u.o.d.o.
6.2.

Strony oświadczają, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych (Dz.U.2004.1024):
1)

prowadzą dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, na

którą składa się polityka bezpieczeństwa;
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2)

stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych

danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenie danych osobowych przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem

z

naruszeniem

ustawy,

zmianą,

utratą,

uszkodzeniem

lub

zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Strona.
6.3.

Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z

niniejszą Umową, u.o.d.o. oraz

z innymi przepisami prawa powszechnie

obowiązującego, chroniącego prawa osób, których dane dotyczą.
6.4.

Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego poinformowania o

jakimkolwiek

postępowaniu

administracyjnym

lub

sądowym,

decyzji

administracyjnej, orzeczeniu, zapowiedzianych kontrolach i inspekcjach, jeśli dotyczą
one danych osobowych powierzonych przez drugą ze Stron.
6.5.

Każda Strona, której powierzono dane osobowe zobowiązuje się niezwłocznie

zawiadomienia drugiej ze Stron o:
1)

każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych

właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów
prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu
zapewnienie poufności wszczętego postępowania;
2)

każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;

3)

każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując

się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie.
6.6.

Każda Strona powierzająca dane osobowe ma prawo kontroli sposobu

wykonywania niniejszej Umowy poprzez przeprowadzanie doraźnych kontroli
dotyczących przetwarzania danych osobowych przez drugą ze Stron oraz żądania
składania przez niego pisemnych wyjaśnień.
6.7.

Na zakończenie kontroli, o której mowa w ust. 6.6, przedstawiciel Strony

powierzającej przetwarzania danych osobowych sporządza protokół w dwóch
egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu stron. Druga Strona może wnieść
zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego podpisania przez
strony.
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6.8.

Każda Strona, której powierzono dane osobowe zobowiązuje się dostosować

do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięciu uchybień i poprawę
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
6.9.

Każda Strona, której powierzono dane osobowe zobowiązuje się odpowiedzieć

niezwłocznie i właściwie na każde pytanie drugiej Strony dotyczące przetwarzania
powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.
6.10. Wykonawca może podpowierzyć innemu podmiotowi usługę, o której mowa w
§ 8 ust. 1, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego i na podstawie umowy
podpowierzenia.
8.

Odpowiedzialność Strony, której powierzono dane osobowe

7.1.

Każda strona, której powierzono dane osobowe

jest odpowiedzialna za

udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową, a w
szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.
7.2.

W przypadku naruszenia przepisów u.o.d.o. lub niniejszej Umowy z przyczyn

zależnych od Strony, której powierzono dane osobowe, w następstwie czego druga
Strona jako administrator danych osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty
odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Strona, której powierzono dane
osobowe

zobowiązuje się pokryć poniesione z tego tytułu przez administratora

danych osobowych straty i koszty.
7.3.

W związku z realizacją Umowy każda Strona, której powierzono dane osobowe

może być poddana kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych przez
GIODO, z zachowaniem odpowiednio przepisów art. 14 – 19 u.o.d.o., o której to
kontroli obowiązany jest powiadomić niezwłocznie drugą ze Stron.
§9
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar
umownych:
1.1.

wysokości 5% wynagrodzenia miesięcznego brutto naliczonego zgodnie

z umową w okresie, w którym doszło do nienależytego wykonania obowiązków
umownych Wykonawcy, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych oraz
obowiązków wskazanych w § 6,za każde zdarzenie lub za każdy dzień, jeżeli stan
nienależytego wykonania utrzymuje się dłużej niż jeden dzień,
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1.2.

w wysokości 10 % maksymalnej łącznej wartości umowy brutto w przypadku

odstąpienia lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
1.3.

Podstawą do zapłaty kar umownych jest nota księgowa wystawiona przez

Zamawiającego.
2.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego

wynagrodzenia, po upływie terminu płatności wskazanego w nocie.
3.
3.1.

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy:
karę umowną 10% maksymalnej łącznej wartości umowy brutto, z tytułu

odstąpienia od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający,
z wyłączeniem odstąpienia, które nastąpi na warunkach opisanych w art.145 Pzp,
3.2.

w przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy

odsetki ustawowe za zwłokę w transakcjach handlowych.
4.

Niezależnie od przewidzianych w § 9 kar umownych Strony zastrzegają sobie

prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody
przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych.
§10
Obowiązki Zamawiającego
1.

Zamawiający zobowiązuje się do udostępniania pomieszczenia socjalnego dla

pracowników ochrony.
2.

Zamawiający będzie przekazywał upoważnionemu pracownikowi Wykonawcy

(Koordynator

Ochrony)

informacje

oraz

postanowienia

mające

wpływ

na

zabezpieczenie i ochronę osób i mienia w obiektach Zamawiającego.
3.

Zamawiający jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia obiektów

i znajdujących się w nich przedmiotów.
§11
Przedstawiciele do nadzorowania realizacji umowy
1.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Zamawiającego są:

*...................................................................................
Tel………………….., adres e-mail:……………………………….
*.....................................................................................
Tel…………………., adres e-mail: ……………………………….
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2.

Osobą odpowiedzialną za realizacje umowy ze strony Wykonawcy :

*...............................................................................
Tel.
3.

, adres e-mail…………………………….
Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i ust. 2 nie wymaga aneksu do niniejszej

umowy.
4.

Zmiana osób lub numerów telefonów kontaktowych wskazanych w ust. 2

wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego na co najmniej 3 dni przed
dokonaniem zmian. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
5.

Przedstawiciel Wykonawcy ( koordynator Ochrony ) zobowiązany jest do

pozostawania

w

stałym

kontakcie

telefonicznym

oraz

zobligowany

do

natychmiastowego przyjazdu na każde wezwanie Zamawiającego.
§12
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości

5%

ceny

całkowitej

brutto

podanej

w

ofercie,

stanowiącej

wartość

..............................zł. w formie ...................................................
2.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.
3.

Zabezpieczenie , o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone Wykonawcy,

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane.
§13
Postanowienia końcowe
1.

Strony przewidują zmianę umowy w następujących okolicznościach:

- zmiany lokalizacji lub liczby obiektów Zamawiającego,
- zmniejszenia lub zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego w zakresie liczby
pracowników ochrony
- zmiany zasad wykonywania usługi ochrony osób i mienia opartej na elemencie
osobowym ( fizycznym ) w 14 jednostkach organizacyjnych w przypadku zmiany
przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie,
- zmiany zakresu powierzonych danych osobowych.
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2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie
mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i
mienia oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory
rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.
4.

Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach

statusu prawnego swojej działalności, a także o wszczęciu postępowania
upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.
5.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz

dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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