
 

Załącznik nr 2b do SIWZ 

UMOWA nr eRu............ 

 

zawarta w dniu ......................2020 r. w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy: 

 

JSW Ochrona Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 39, 44-330 Jastrzębie-Zdrój wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach 

X Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000712618, NIP: 6332237712, REGON: 369045614,  kapitał 

zakładowy: 2.000.000,00 zł, którą reprezentują:  

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym 

 

a, 

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

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

…………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej części 

Umowy Wykonawcą, 

 

zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną”. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia pod nazwą „Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem 

jest świadczenie usług podwykonawstwa ochrony osób i mienia na rzecz JSW Ochrona Sp. z o.o.” 

numer postępowania: …………………….. , protokół z dnia …………………………, 

 

Przedmiot umowy 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, usług ochrony  

 mienia w formie bezpośredniej dla JSW Logistics Sp. z o.o.  

2. Miejscem świadczenia usługi są tereny należące do KWK Knurów- Szczygłowice Ruch Knurów       

 przyległe bezpośrednio do kompleksu administracyjnego, działki będące własnością JSK Sp. z o.    

    o. oraz DB Cargo Sp. z o.o. leżące w obrębie ulicy Kopalnianej. Usługa ochrony mienia polegać    

    będzie na prowadzeniu działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu,  

 a także przeciwdziałaniu powstawania szkód wynikających z tych zdarzeń oraz niedopuszczaniu       

    do przebywania osób nieuprawnionych na terenie chronionym. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, który jest przedmiotem ochrony oraz 

 środowiskiem pracy. Nie wnosi uwag do zakresu przedmiotu umowy i aktualnego stanu  

 zabezpieczenia ruchomości i nieruchomości będących przedmiotem ochrony. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności, zasoby ludzkie i sprzętowe niezbędne do 

realizacji umowy, a zakres usług obejmujących przedmiot umowy stanowi przedmiot jego 
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działalności gospodarczej, jest podmiotem profesjonalnie zajmującym się ochroną.  

5. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji umowy. 

6. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy na zasadach  

 i w sposób określony w niniejszej Umowie. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy  

 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonych  

 poniżej.   

 

§2 

Ochrona osób i mienia winna być wykonywana zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy 

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 2142 z późn. 

zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.  

 

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy 

§3 

1. Wykonawca będzie świadczył usługi stanowiące przedmiot umowy w systemie dwuzmianowym: 2  

   x 24h lub 2 x 8h na posterunkach 1 i 2 oraz w służbie patrolowej. 

2. Dla właściwego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapewni przez cały okres trwania  

 umowy ilość pracowników, gwarantującą nieprzerwaną realizację przedmiotu umowy, to jest 7 dni  

 w tygodniu, 24 godziny na dobę. Ilość pracowników Wykonawcy niezbędna do prawidłowej  

 realizacji umowy, w systemie na zmianowym: 

 - w dni robocze — od 22:00 do 6:00 ( 2 pracowników na terenie) 

 - w sobotę, niedzielę i święta — całodobowo ( 2 pracowników na terenie) 

3. Zatrudnieni pracownicy nie muszą być wpisani na listę pracowników kwalifikowanych pracowników  

 ochrony fizycznej, uprawnionych do wykonywania czynności, o których mowa w art. 26. ust. 1  

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

4. Wykonawca realizować ma zadanie w zakresie: 

a) Ochrony mienia, obszarów, obiektów, terenów należące do JSK Sp. z o.o; DB Cargo Sp. z 

o.o. przyległe bezpośrednio do Kompleksu Administracyjnego KWK Knurów-Szczygłowice, 

leżące w obrębie ulicy Górniczej. 

b) Kontroli ruchu osobowego zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami. 

c) Kontroli ruchu materiałowego zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami. 

d) Bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie zakładu pracy. 

e) Ochrony obszaru, obiektów i urządzeń przed dostępem osób postronnych. 

f) Przeciwdziałania zakłóceniom porządku publicznego na terenie zakładu. 

g) Ochrony mienia zakładu przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem, ujawnianie faktów 

marnotrawstwa i dewastacji. 

h) Prowadzenie ewidencji i kontroli wydawania i zdawania kluczy. 

i) Ochrony zakładu przed aktami sabotażu lub dywersji. 

j) Stałej kontroli oświetlenia zakładu. 

k) Składania raportów o stanie zabezpieczenia ochranianego terenu oraz o występujących 

zdarzeniach. 



 

l) Dokonywania obchodów terenu zakładu oraz kontrolowania wykonywanych zadań przez 

pracowników Wykonawcy. 

m) Legitymowania osób nieprzestrzegających przepisów PPOŻ np. palenie wyrobów tytoniowych 

w miejscach niedozwolonych, palenie otwartego ognia na terenie chronionym. 

n) Utrzymania czystości w pomieszczeniach posterunków oraz w ich obrębie. 

o) Egzekwowania zakazu prowadzenia akwizycji na terenie Kompleksu Administracyjnego. 

p) Całodobowej obsługi systemu monitoringu wizyjnego. 

q) Wykonywania innych czynności zleconych przez Zamawiającego, związanych z ochroną 

obiektu. 

r) Łączności bezprzewodową w formie telefonów komórkowych do komunikowania się na terenie 

obszaru chronionego. 

 

§4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia pracowników ochrony w środki ochrony osobistej 

oraz w odpowiedni sprzęt techniczny niezbędny do wykonywania zadań z zakresu ochrony, który 

musi obejmować: 

a) latarka elektryczna z bateriami - 2 szt. 

b) telefon komórkowy - 1 szt. 

c) plomby zabezpieczające plastikowe, jednorazowego użytku w ilości do 100 szt. miesięcznie o 

długości min 60cm. 

d) rękawice jednorazowe silikonowe - wg . potrzeb 

e) lornetka - 1 szt. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia łączności bezprzewodowej pomiędzy 

pracownikami pełniącymi służbę dozorowania mienia. 

3. Pracownicy Wykonawcy wykonujący usługę ochrony winni posiadać identyfikatory osobiste, 

środki łączności oraz być ubrani w jednolite umundurowanie wszystkich pracowników 

świadczących usługę w zależności od rodzaju pełnionej służby i warunków atmosferycznych. 

Kolorystyka umundurowania powinna mieć kolor czarny. Każdy z pracowników Wykonawcy 

winien 

posiadać: Nazwa przedmiotu J.m.  ilość 

Czapka letnia szt. 1  

Czapka zimowa szt. 1  

Kurtka służbowa zimowa szt. 1  

Spodnie polowe zimowe męskie szt. 1  

Bluza z polaru zapinana na zamek 

błyskawiczny 

szt. 1  

Koszula z krótkim rękawem szt. 2  
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4.Podczas świadczenia przedmiotu umowy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są występować 

tylko w wyżej wymienionym ubiorze służbowym. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania uzupełnienia umundurowania oraz wyposażenia  

 w trybie natychmiastowym, w przypadku braku jego elementów lub stwierdzeniu nadmiernego  

 zużycia, a Wykonawca jest zobowiązany owe elementy natychmiastowo uzupełnić. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników wykonujących usługę ochrony mienia 

w karty odzieżowe, potwierdzające pobranie poszczególnych składników ubioru. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia służby ochrony mienia w sprzęt i wyposażenie   

zgodnie z Zakresem Obowiązków Wykonawcy oraz niniejszą umową. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do:  

a) zapewnienia osobom dozorującym pomieszczenia wraz z wyposażeniem pozwalającym na 

przebywanie w każdych warunkach atmosferycznych niezależnie od pory roku koniecznego do 

pełnienia służby.  

 

§5 

Wykonawca, wykonując przedmiot niniejszej Umowy, ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 

powstałe w wyniku nienależytego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy.  

 

Wynagrodzenie 

§6 

1. Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy nie przekroczy niżej wymienionej 

wartości netto: ……………………………… zł, 

2. Stawka (netto) za 1 godzinę pracy pracownika Wykonawcy: ………………. zł 

(słownie: ………………………………………. ) 

3. Cena za realizację całego przedmiotu umowy jest ceną maksymalną za wykonanie przedmiotu 

umowy. W cenie określonej w ust. 1 i 2 zawarte są wszystkie koszty Wykonawcy związane z 

wykonaniem zakresu określonego w niniejszej umowy. 

4. Usługa będzie rozliczana miesięcznie w oparciu o liczbę przepracowanych godzin. 

Koszula z długim rękawem szt. 2  

Koszulka polo z krótkim rękawem szt. 2  

Koszulka z krótkim rękawem T-shirt szt. 3  

Trzewiki służbowe „desanty” para 1  

Buty „gumowce” para 1  

Peleryna przeciwdeszczowa podgumowana szt. 1  

Kamizelka ostrzegawcza szt. 1  



 

5. Podstawą wystawienia faktury będą sporządzone po zakończonym miesiącu kalendarzowym 

zestawienia faktycznie świadczonych roboczogodzin potwierdzony przez osoby wyznaczone 

przez Zamawiającego protokół odbioru usług (obustronnie zatwierdzony i podpisany. Protokół do 

zatwierdzenia winien zostać dostarczony najpóźniej do 2 dnia roboczego po zakończonym 

miesiącu do siedziby Zamawiającego. 

6. Regulowanie należności nastąpi na podstawie prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę 

faktur VAT w formie przelewu w terminie …………… dni od daty dostarczenia faktury VAT do 

siedziby Zamawiającego.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem podzielonej 

płatności zgodnie z art. 108a Ustawy o podatku od towarów i usług. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury w formie elektronicznej (e-faktura) na 

adres mailowy wskazany w odrębnym oświadczeniu. 

9. Treść faktury powinna wskazywać nadany przez Zamawiającego numer umowy (numer e-RU) 

oraz zakład i ruch Zamawiającego, którego ona dotyczy. Do faktury Wykonawca załącza protokół 

odbioru usługi (Załącznik nr 1). 

10. Termin płatności faktury korygującej wynosi 14 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego, jednak 

nie wcześniej niż termin płatności faktury pierwotnej. 

11. Należności wynikające z niniejszej umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu bez 

zgody Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) lub przedmiotem 

zastawu rejestrowego lub innego prawa rzeczowego, zabezpieczenia, przewłaszczenia, 

pełnomocnictwa do dochodzenia należności przysługujących wobec Zamawiającego, w tym 

pełnomocnictwa inkasowego bez pisemnej zgody Zarządu JSW Ochrona Sp. z o.o. 

12. Wykonawca zobowiązuje się bezwzględnie do prawidłowego stosowania przepisów prawa 

podatkowego, przy realizacji czynności lub obowiązków związanych lub wynikających z niniejszej 

umowy, uwzględniając wszelkie zmiany w tym zakresie, które mogą nastąpić w trakcie realizacji 

niniejszej umowy, w tym w szczególności przy wystawianiu dokumentów księgowych (faktur 

VAT), związanych z realizacją niniejszej umowy, co obejmuje m.in. obowiązek podawania przez 

Wykonawcę oraz wykorzystywania, w ramach rozliczeń, wyłącznie rachunków prawidłowo 

zgłoszonych organom skarbowym i ujawnionych w stosowanych rejestrach / wykazach, w tym w 

szczególności w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, ze zm.), jak i prawidłowego określenia 

mechanizmu realizacji płatności, w szczególności w przypadku rozliczeń objętych obowiązkiem 

stosowania mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i następnych ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, ze zm.). W 

razie naruszenia przez Wykonawcę przywołanych obowiązków, niezależnie od przyczyny, 

Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy wszelkimi stratami, a także 

poniesionymi kosztami lub wydatkami, które powstaną lub stanowić będą konsekwencję 

naruszenia przedmiotowych zobowiązań przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do wstrzymania płatności, w przypadku stwierdzenia, że pomimo zobowiązania o którym mowa 

powyżej doszło jednak do wskazania przez Wykonawcę innego rachunku lub nieuwzględnienia w 

treści wystawianych dokumentów księgowych obowiązujących przepisów prawa; w takiej sytuacji 
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Strony zgodnie przyjmują, że do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji okres wstrzymania się z 

płatnością nie będzie między Stronami traktowany jako opóźnienie w dokonaniu płatności. 

13. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są podatnikami VAT i posiadają następujące numery 

identyfikacji podatkowej: 

   Zamawiający - ……………………… 

   Wykonawca - …………………………. 

 

Tajemnica 

§7 

1. Wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio niniejszej Umowy albo sposobu 

wykonywania jej postanowień będą uważane za poufne i Wykonawca nie ujawni ich osobom trzecim 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego chyba, że takie ujawnienie jest wymagane przez przepisy 

prawa. Wykonawca zobowiązany jest nie ujawniać takich informacji większej liczbie pracowników niż 

jest to konieczne do wykonania zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej Umowy.  

2. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Wykonawca 

zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji związanych z niniejszą Umową, w 

szczególności informacji dotyczących budynków, rozkładu pomieszczeń i rozwiązań technicznych 

służących zabezpieczeniu pomieszczeń tam się znajdujących.  

3. Wykonawca zobowiąże do przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu swoich pracowników 

za pośrednictwem których wykonywać będzie przedmiot niniejszej Umowy. 

 

Czas obowiązywania umowy  

§8 

1. Strony zawierają niniejszą umowę na czas określony od ………… r. do ……………r. 

2. Strony zastrzegają niniejszym na rzecz Zamawiającego, iż w razie wystąpienia istotnej okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy stanie się niemożliwe lub dla Zamawiającego jej wykonywanie 

będzie niecelowe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania niniejszej Umowy, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy zawiadamiając Wykonawcę o dacie 

rozwiązania w tym trybie umowy na co najmniej 14 dni przed tą datą. Wykonawca na powyższe 

niniejszym wyraża zgodę. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej Umowy z zachowaniem 1 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

4. Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej Umowy 

z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

5. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadkach wskazanych poniżej: 

1) Wykonawca lub pracownik Wykonawcy naruszy istotne postanowienia niniejszej Umowy; 

2) Wykonawca lub pracownik Wykonawcy naruszą postanowienia niniejszej Umowy w zakresie 

obowiązku, o którym mowa w § 7 niniejszej Umowy; 

3) Wykonawca lub pracownik  Wykonawcy działali będą na szkodę Zamawiającego lub JSW Logistics 



 

Sp. z o. o.   

4) w przypadku złamania przez Wykonawcę lub pracownika Wykonawcy, za pośrednictwem którego 

Wykonawca wykonuje przedmiot niniejszej Umowy, przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o 

ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 2142 z późn. zm.), w tym w przypadku 

utraty (wygaśnięcia) koncesji na wykonywanie usług objętych niniejszą Umową. 

 

Ubezpieczenie 

§9 

Wykonawca posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z 

tytułu prowadzonej przez siebie działalności z sumą gwarancyjną na wszystkie zdarzenia na kwotę  

1 000 000,00 PLN PLN. Polisa OC stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

Kary umowne 

§10 

1. Wykonawca może zostać obciążony przez Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy, karą umowną w wysokości: 

- 10 000 zł netto za każdy stwierdzony przypadek stawienie się pracownika do pracy pod wpływem 

alkoholu lub środków odurzających. 

- 10 000 zł netto za każdy stwierdzony przypadek pracownika w stanie po spożyciu alkoholu lub 

środków odurzających podczas wykonywania obowiązków służbowych 

- 3 000 zł netto za każdy stwierdzony przypadek braku jednolitego umundurowania i oznakowania  

u pracownika ochrony pełniącego służbę.  

- 3 000 zł netto za brak dokumentacji obiektowej lub jej nienależyte prowadzenie zgodnie z ustawą  

o ochronie osób i mienia.  

- 3 000 zł netto za każdy stwierdzony przypadek braku legitymacji pracownika ochrony fizycznej  

( kwalifikowany lub niekwalifikowany) podczas pełnienia służby.  

- 3 000 zł netto za każdy stwierdzony przypadek braku legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania 

broni podczas pełnienia służby. 

- 3 000 zł netto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

 i higieny pracy, przeciwpożarowych. 

2.  Wszelkie naliczone kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od daty doręczenia noty księgowej.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnym wynagrodzeniem. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

Klauzula poufności 

§ 11 

1. Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia oraz 

niewykorzystywania wszelkich informacji dotyczących wykonania przedmiotu Umowy, jak również 

informacji dotyczących drugiej strony Umowy oraz jej działalności, w których posiadanie weszła w 

związku z zawarciem niniejszej Umowy, 
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2. W czasie obowiązywania umowy, jak również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca 

zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyska w związku z 

realizacją niniejszej Umowy, zwanych dalej: Informacjami Poufnymi. Informacjami Poufnymi są w 

szczególności: informacje techniczne, technologiczne, finansowe, handlowe lub organizacyjne 

dotyczące Zamawiającego, jak również informacje dotyczące polityki działalności 

Zamawiającego, jego planów oraz realizowanych programów, oraz pozostałe nieujawnione do 

informacji publicznej, informacje wynikające lub związane z działalnością Zamawiającego. 

 

Klauzula etyki 

§ 12 

1. JSW S.A. i Grupa Kapitałowa JSW prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, z 

poszanowaniem przyjętych powszechnie norm etycznego postępowania i obowiązujących 

przepisów prawa, w tym w szczególności praw człowieka i praw pracowniczych, dotyczących 

zwalczania korupcji i dyskryminacji oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego, zgodnie ze 

Strategią Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW na lata 2017-2020 i stosownie do koncepcji 

Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Treść „Kodeksu etyki Grupy JSW” znajduje się na 

stronie https://www.jsw.pl/odpowiedzialny-biznes/kodeks-etyki-grupy-jsw. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią „Kodeksu etyki Grupy JSW” oraz akceptuje 

standardy w nim zawarte i przestrzega ich w swojej działalności oraz wymaga ich przestrzegania 

ze strony swoich pracowników, przy pomocy których wykonuje Umowę. Jednocześnie 

zobowiązuje się do działań z poszanowaniem przyjętych powszechnie norm etycznego 

postępowania i obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności praw człowieka, praw 

pracowniczych, dotyczących ochrony środowiska naturalnego, zwalczania korupcji i dyskryminacji 

oraz zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.   

 

Ochrona danych osobowych 

§13 

1. Strony zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania 

organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w 

systemach informatycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) dalej (RODO), ustawy 

o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r. oraz rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych 

danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać 

urządzenia informatyczne służące do przetwarzania danych. 

2. Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Stron umowy 

znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne 

upoważnienia wydane przez Administratora Danych Osobowych upoważniające do 

przetwarzania Danych Osobowych. 



 

3. Strony oświadczają, że dane osobowe stron umowy wykorzystane wyłącznie, w celu realizacji 

przedmiotu umowy.  

4. W przypadku ewentualnego naruszenia przepisów dotyczących Ochrony Danych Osobowych 

przez jedną ze Stron, Strona która dopuściła się tego naruszenia jest zobowiązana pokryć koszty 

poniesione w związku z tym naruszeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

5. Strony zobowiązane są zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych  osobowych. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 14 

1. Osobami koordynującymi wykonywanie niniejszej umowy są:  

  - ze strony Zamawiającego –………………………, telefon: …………………………….. 

  - ze strony Wykonawcy – …………………………., telefon: ……………………………., 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy lub jej załączników wymagają dla swej skuteczności formy  

 pisemnej. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu  

 cywilnego. 

4. Wszelkie oświadczenia Stron składane w wykonaniu niniejszej Umowy sporządzane będą w 

 formie pisemnej i doręczane drugiej Stronie osobiście lub listem poleconym za zwrotnym  

 potwierdzeniem odbioru. 

5. Strony zgodnie oświadczają, iż będą dążyć do ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów  

 mogących powstać przy wykonywaniu niniejszej Umowy. W przypadku niemożności rozwiązania  

 sporu na drodze ugodowej w terminie 30 dni od dnia zaistnienia sporu, stwierdzonego pismem  

 wysłanym przez daną Stronę do drugiej Strony, spór będzie rozstrzygany przez sąd powszechny  

 właściwym dla Zamawiającego. 

6. Wszelkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.  

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

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

        Zamawiający                                                                                   Wykonawca



-
 

                                                                                               Załącznik  Nr 1 do umowy e-Ru nr ………………………… 

                                                                                               z dnia ……………………. r. 

  
 
          …………………………………………………………. 
                    (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI 
 

w miesiącu ……………… ……… r. 
 
             Komisja powołana przez Zamawiającego w podanym niżej składzie: 
 

1.         …………………………………..  ………………………………………………………………… 
 

             nazwisko i imię                                                                 stanowisko służbowe 
 

przy udziale przedstawicieli Wykonawcy: 
 
2.          …………………………………..  ………………………………………………………………… 
               nazwisko i imię                                                                 stanowisko służbowe 
 
 
Dokonała w dniu  ……………….. rok  odbioru usługi ochrony mienia w lokalizacji: 

JSW Logistics Sp. z o.o. w łącznej ilości ……………….. roboczogodzin pracy pracowników  

wykonawcy. 

 

 

Stwierdza się , że usługę wykonano na kwotę: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
( ilość r. godzin x stawka z umowy) 

 

 

 

Komisyjnie stwierdzono szkody w mieniu zamawiającego: 

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

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

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

 
Zgodnie z §10 Umowy komisyjnie ustalono następujące niezgodności : 
 

Niezgodność 
Wysokość 
kary  
[zł netto] 

Ilość 
stwierdzonych 
przypadków 

Suma kar 
[zł netto] 

każdy stwierdzony przypadek stawienie się 
pracownika do pracy pod wpływem alkoholu lub 
środków odurzających. 

10 000   

każdy stwierdzony przypadek pracownika  
w stanie po spożyciu alkoholu lub środków 
odurzających podczas wykonywania 
obowiązków służbowych 

10 000   

każdy stwierdzony przypadek braku jednolitego 
umundurowania i oznakowania u pracownika 
ochrony pełniącego służbę. 

3 000   



 

brak dokumentacji obiektowej lub jej nienależyte 
prowadzenie zgodnie z ustawą  
o ochronie osób i mienia. 

3 000   

każdy stwierdzony przypadek braku legitymacji 
pracownika ochrony fizycznej ( kwalifikowany 
lub niekwalifikowany) podczas pełnienia służby. 

3 000   

każdy stwierdzony przypadek braku legitymacji 
osoby dopuszczonej do posiadania broni 
podczas pełnienia służby. 

3 000   

każdy stwierdzony przypadek naruszenia 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, przeciwpożarowych. 

3 000   

 
  Ewentualne zastrzeżenia i uwagi Komisji: 

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

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

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

 

  Podpisy i pieczątki imienne komisji: 
 
 

1. …………………………………………….. 
 
 

2. …………………………………………….. 
 

 
 
 

 
……………………………………………………………….    Zatwierdza przedstawiciel Zamawiającego: 

               (pieczątka firmowa Zamawiającego) 

              ……………………………………………….. 


