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Nie załączać do oferty     Załącznik nr 7 do SIWZS 

 

UMOWA – wzór dla części II 

 

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

 

Urzędem Dozoru Technicznego zwanym dalej „Zamawiającym” lub „UDT”, z siedzibą 

w Warszawie 02-353, przy ul. Szczęśliwickiej 34, posiadającym REGON: 017196300  

oraz NIP: 522-000-46-17, który reprezentuje: 

……………………………………………………………..……………...……………………………………………………………….. 

 

a 

…………………………………………........................................................................................ 

zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentuje: 

 

……………………………………………………………..……………...……………………………………………………………….. 

łącznie zwani w umowie Stronami. 

 

Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie zamówienia na usługi społeczne, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j.   Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) – nr sprawy: ZP-DA-50/18 

cz. II. 

 
[PRZEDMIOT UMOWY] 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki 

bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej osób, mienia i terenu oraz stałego 

elektronicznego monitoringu sygnałów alarmowych generowanych przez 

elektroniczne systemy zabezpieczeń (zwanych dalej „ESZ”) wraz z przyjazdem 

Grupy interwencyjnej w następujących lokalizacjach: 

1) obiekt Urzędu Dozoru Technicznego w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej 99; 

2) obiekt Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy przy ul. Kamiennej 76; 

3) obiekt Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu przy  

ul. Małeckiego 29; 

4) obiekt Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 215b; 

5) obiekt Urzędu Dozoru Technicznego w Płocku przy ul. Kilińskiego 10c; 

6) obiekt Urzędu Dozoru Technicznego w Szczecinie przy ul. Wincentego Pola 2b; 

7) obiekt Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie przy ul. Radarowej 9. 

2. Zakres obowiązków pracowników ochrony w ramach niniejszej umowy określa 

odpowiednio Regulamin ochrony stanowiący następujące załączniki do umowy: 

1) załącznik nr 1a dla obiektu Urzędu Dozoru Technicznego w Białymstoku przy  

ul. Hetmańskiej 99; 

2) załącznik nr 1b dla obiektu Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy przy  

ul. Kamiennej 76; 

3) załącznik nr 1c dla obiektu Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego  

w Poznaniu przy ul. Małeckiego 29; 

4) załącznik nr 1d dla obiektu Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku przy  

ul. Trakt Św. Wojciecha 215b; 

5) załącznik nr 1e dla obiektu Urzędu Dozoru Technicznego w Płocku przy  

ul. Kilińskiego 10c; 

6) załącznik nr 1f dla obiektu Urzędu Dozoru Technicznego w Szczecinie przy  

ul. Wincentego Pola 2b; 

7) załącznik nr 1g dla obiektu Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie przy  

ul. Radarowej 9. 

 
  



_________________________________________________________________________ 

Urząd Dozoru Technicznego   Strona 2 z 51 

ZP-DA-50/18 – ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitoring sygnałów alarmowych w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego 

[ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY] 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem powierzonego do ochrony obiektu, 

mienia oraz terenu i zobowiązuje się do realizacji między innymi takich zadań jak: 

1) pełnienie dozoru, ochrony osób, pomieszczeń, terenów i mienia Urzędu Dozoru 

Technicznego przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej w zależności od lokalizacji obiektu Zamawiającego  

w systemie 24-godzinnym we wszystkie dni tygodnia oraz w systemie  

12 i 10-godzinnym w dni robocze UDT; 

2) nadzorowanie i eliminowanie możliwości niekontrolowanego wstępu osób 

nieuprawnionych do obiektu Zamawiającego; 

3) ochrona życia, zdrowia, mienia pracowników i interesantów Zamawiającego, w razie 

zdarzeń nadzwyczajnych; 

4) uniemożliwianie dokonania aktów kradzieży i innych zdarzeń o charakterze 

kryminalnym oraz ograniczenia i eliminowania rozwoju zamierzonych lub losowych 

wydarzeń zagrażających bezpieczeństwu stanu posiadania Zamawiającego; 

5) postępowanie zgodnie z zasadami stanu wyższej konieczności i obrony koniecznej,  

w wypadku usiłowania lub dokonania przestępstwa przeciwko mieniu Zamawiającego; 

6) osoby realizujące zadania ochrony muszą posiadać odpowiednią sprawność fizyczną  

i intelektualną niezbędną do wykonywania powierzonych obowiązków. Osoby te muszą 

posługiwać się biegle językiem polskim w mowie i piśmie, a także powinny 

charakteryzować się nienaganną uczciwością, schludnością i dokładnością; 

7) przeszkolenie pracowników i prezentacji obiektu personelowi Wykonawcy przez 

koordynatora umowy ze strony Wykonawcy, Zamawiający zaś dokonuje wprowadzenia 

na obiekt koordynatora umowy ze strony Wykonawcy, któremu przedstawi obiekt  

i uzgodni sposób realizacji przedmiotu zamówienia; 

8) procedura czasowej zmiany personelu ze strony Wykonawcy: zmiana osób ze strony 

Wykonawcy wskazanych w załączniku nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f i 2g do umowy może 

następować w sytuacjach usprawiedliwionej nieobecności, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie sposobu 

usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od 

pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632), w innych przypadkach stała zmiana personelu 

wymaga powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę z co najmniej dwudniowym 

wyprzedzeniem, a w przypadkach nagłej zmiany, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego telefonicznie, a następnie potwierdzone drogą elektroniczną; 

9) niezwłoczne powiadomienie przedstawiciela Zamawiającego w razie jakiegokolwiek 

zamachu na chronione mienie lub w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, które 

spowodowało szkodę w mieniu; 

10) uczestnictwo w czynnościach Policji, straży pożarnej itp., w takim zakresie, jaki okaże 

się niezbędny, w przypadku interwencji ww. organów; 

11) sporządzanie pisemnych raportów o wszystkich zdarzeniach na terenie chronionego 

obiektu, mających wpływ na jego bezpieczeństwo, w tym także  

w przypadku każdorazowego alarmu wygenerowanego przez ESZ; 

12) wyposażenie pracowników ochrony w jednolite ubrania służbowe, identyfikatory 

służbowe ze zdjęciem, łączność bezprzewodową tj. telefon komórkowy, radiotelefony, 

środki przymusu bezpośredniego; 

13) dostarczenie i zamontowanie na czas trwania umowy na własny koszt urządzenia 

nadawczego tj. nadajnika radiowego lub nadajnika GSM/GPRS wraz z kartą SIM, 

systemu kontroli obchodu, systemu antynapadowego, itp., niezbędnych do realizacji 

postanowień niniejszej umowy wraz z utrzymaniem ich w ciągłej sprawności 

technicznej i funkcjonalnej; 

14) zapewnienie całodobowego monitorowania sygnałów alarmowych i technicznych 

generowanych przez ESZ zainstalowane w obiekcie Zamawiającego, poprzez 

urządzenie nadawcze Wykonawcy podłączone do Centrum Monitorowania Alarmów 

(zwanego dalej „CMA”) wraz z ciągłą rejestracją zdarzeń oraz ich archiwizacją przez 

okres co najmniej trzech miesięcy; 

15) zapewnienie automatycznego testowania łączności urządzenia nadawczego wraz  

z rejestracją zdarzeń przez CMA Wykonawcy, poprzez cykliczne wysyłanie sygnału 
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testowego do CMA z częstotliwością – nie rzadziej niż co 24 godziny. Comiesięczny 

raport odebranych przez CMA sygnałów alarmowych, technicznych, testowych  

z obiektu Zamawiającego stanowi załącznik do faktury za usługi będące przedmiotem 

umowy; 

16) każdorazowe nieograniczone reagowanie i przyjazd Grupy interwencyjnej do obiektu 

w czasie do 15 minut w godz. 6:00-21:00 oraz do 10 minut w godz. 21:00-6:00  

od otrzymania przez CMA sygnału alarmowego lub też w wyniku wezwania przez 

pracownika ochrony bądź przedstawiciela Zamawiającego, a następnie podjęcie 

niezbędnych działań zmierzających do ochrony osób i mienia Zamawiającego,  

w przypadku braku telefonicznego odwołania alarmu przez Zamawiającego; 

17) każdorazowe powiadamianie Zamawiającego o odebranych przez CMA sygnałach 

alarmowych; 

18) wykonywanie przez pracowników ochrony cyklicznych obchodów obiektów i terenów 

Zamawiającego monitorowanych on-line, nadzorowanych i rejestrowanych przez CMA 

wraz z przekazywaniem raportów/wydruków na każde wezwanie Zmawiającego; 

19) zachowania w tajemnicy informacji mających wpływ na bezpieczeństwo 

Zamawiającego; 

20) oznakowanie chronionego obiektu tablicami informacyjnymi Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy pracownikami ochrony 

posiadającymi odpowiednie uprawnienia, tj. wpisanymi na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia  

22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm). 

 

[KLAUZULE SPOŁECZNE] 

§ 3 

1. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące usługi ochrony, były zatrudnione  

na podstawie umowy o pracę na pełny etat, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917). Wymóg ten nie dotyczy 

koordynatora umowy, pracowników CMA oraz Grup interwencyjnych. 

2. Wykonawca w terminie 30 dni kalendarzowych, od daty zawarcia umowy, jednak nie 

później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usług ochrony fizycznej osób, mienia  

i terenu przedstawi Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę, o których mowa w załączniku nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f i 2g do umowy, 

które będą wykonywać prace objęte przedmiotem umowy. W przeciwnym wypadku 

naliczona zostanie kara umowna zgodnie z § 6 ust. 5 oraz może to stanowić podstawę 

natychmiastowego rozwiązania umowy, zgodnie z § 9 ust. 2 umowy. 

3. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się  

w ciągu 48 godzin po otrzymaniu pisemnego wezwania od Zamawiającego, 

przedstawić Zamawiającemu bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy 

jest wykonywany przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

W przeciwnym wypadku naliczona zostanie kara umowna zgodnie z § 6 ust. 6 oraz 

może to stanowić podstawę natychmiastowego rozwiązania umowy, zgodnie z § 9 ust. 

2 umowy. 

4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników na podstawie 

umowy o pracę, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową 

Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego  

w tej sprawie. 

 

[ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO] 

§ 4 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) należytego zabezpieczenia przed pożarem, zalaniem itp., zamki, oświetlenie, sprzęt 

przeciwpożarowy, oraz ubezpieczenia obiektu powierzanego do ochrony; 

2) zapewnienia pracownikom ochrony Wykonawcy odpowiednich warunków 

pozwalających na realizowanie zadań ochrony; 

3) odwoływania nieuzasadnionego/fałszywego sygnału alarmowego wygenerowanego 

przez ESZ, przez upoważnione osoby Zamawiającego wskazane w załączniku nr 2a, 
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2b, 2c, 2d, 2e, 2f i 2g do umowy. Odwołanie alarmu lub czasowe zawieszenie usługi 

monitorowania możliwe jest jedynie przez ww. osoby Zamawiającego za 

pośrednictwem ustalonego i przekazanego Wykonawcy hasła odwoławczego; 

4) zapoznania koordynatora Wykonawcy, a który następnie zapozna swoich pracowników 

realizujących zadania ochrony z przepisami normującymi pracę w  obiekcie,  

a w szczególności z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz procedurami dot. 

zasad bezpieczeństw fizycznego w Urzędzie Dozoru Technicznego; 

5) przeprowadzania - bez uprzedzenia - kontroli realizowanych przez Wykonawcę usług. 

 

[WYNAGRODZENIE] 

§ 5 

1. Wynagrodzenie za jedną roboczogodzinę pracownika ochrony wpisanego na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wynosi netto ……………… zł  + VAT, 

co stanowi kwotę brutto …………… zł. 

2. Maksymalna wartość wynagrodzenia Wykonawcy w ramach umowy nie przekroczy 

kwoty …………. zł netto  plus należny podatek VAT, co stanowi kwotę …….. zł brutto. 

3. Kwota określona w ust. 2 stanowi górną granicę zobowiązania i nie musi być 

wykorzystana. Zamawiający nie ma obowiązku zlecenia usług za całą powyższą kwotę, 

co nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane  

z wykonaniem umowy, w tym m. in. koszty: dojazdu pracownika ochrony, usługę 

związaną z ochroną fizyczną osób i mienia oraz całokształt usług objętych umową,  

w tym monitoring sygnałów alarmowych, użyczenie i utrzymanie w ciągłej sprawności 

technicznej i funkcjonalnej urządzenia nadawczego, nieograniczoną ilość przyjazdów 

Grupy interwencyjnej, itp. 

5. Należność za wykonane usługi będzie płatna przelewem na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze Wykonawcy, w terminie 28 dni kalendarzowych  

od daty otrzymania faktury, do której załączony będzie podpisany przez osoby 

odpowiedzialne za koordynację i realizację umowy, o których mowa w § 11 umowy, 

protokół odbioru usługi zawierający skład osobowy pracowników realizujących zadania 

ochrony w danym miesiącu, dni i ilości przepracowanych godzin oraz comiesięczny 

raport odebranych przez CMA sygnałów zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 15 umowy. 

6. Konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze jest/nie jest rachunkiem ROR 

(zgodnie z ofertą Wykonawcy). 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty faktury, do której nie 

załączono protokołu odbioru usługi podpisanego przez osoby odpowiedzialne 

za koordynację i realizację umowy, o których mowa w § 11 oraz raportu, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 15. 

8. Faktury będą wysyłane i wystawiane oddzielnie dla każdego z chronionych obiektów 

po zakończeniu miesiąca, w którym była wykonywana usługa, na Zamawiającego, 

tj.: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa, 

NIP: 522-000-46-17. W treści faktury należy zawrzeć informacje dotyczące odbiorcy 

usług ochrony tj. danego obiektu UDT. 

9. Za nieterminową zapłatę faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe  

za opóźnienie, zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego. 

10. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. W przypadku zmiany stawki VAT w trakcie realizacji zamówienia obowiązująca będzie 

stawka podatku VAT właściwa na dzień powstania obowiązku podatkowego,  

z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie, a jedynie 

odpowiedniej zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota brutto. Zmiana ta nie 

wymaga aneksu do umowy. 

12. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy,  

w razie zmiany: 

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu  

za pracę; 
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2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

13. W razie zaistnienia zmiany wskazanej w ust. 12, Wykonawca w terminie 30 dni 

kalendarzowych od daty wejścia w życie dowolnej z powyższych zmian, przedstawi 

Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek o zmianę wynagrodzenia zawierający 

wyliczenia i dowody, z których będzie wynikać, w jaki sposób zmiany wymienione  

w ust. 12 wpływają na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę i mogą 

być podstawą do zmiany wartości umowy. Po zaakceptowaniu przedstawionego 

wniosku przez Zamawiającego strony podpiszą aneks do umowy określający zmianę 

wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana może obejmować okres od dnia wejścia w życie 

zmiany o której mowa w ust. 12. 

 

[KARY UMOWNE] 

§ 6 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający  

ma prawo do naliczenia następujących kar umownych: 

1) w każdym przypadku skierowania do pracy pracownika, który nie został przeszkolony, 

zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 przez koordynatora umowy ze strony Wykonawcy, 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę 1 000,00 zł; 

2) za drugą i każdą kolejną nieusprawiedliwioną, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 8 umowy zmianę 

personelu, wynagrodzenie Wykonawcy za miesiąc, w którym nastąpiły zmiany zostanie 

pomniejszone o kwotę 1 500,00 zł. 

2. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania czynności, o których mowa 

w § 2 ust. 1, z wyjątkiem wskazanych w pkt. 7 i 8, Zamawiający naliczy Wykonawcy 

karę w wysokości 0,1% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 5 ust. 2, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 

czynności.  

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 20% maksymalnego 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2. 

4. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po jego stronie, 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 20% maksymalnego 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 2. 

5. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,04% maksymalnego 

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 2 umowy za każdy dzień 

opóźnienia w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2. 

6. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,04% maksymalnego 

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 2 umowy za każdy dzień 

opóźnienia w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wartość kar umownych jest niższa od wartości 

powstałej szkody. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego wierzytelności  

z tytułu kar umownych opisanych w ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 bez względu na datę ich 

powstania i wymagalności, bezpośrednio z kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy 

wyłączają jedynie zdarzenia „siły wyższej”, których nie można było przewidzieć 

i którym nie można było zapobiec. Siła wyższa to zewnętrzne, niemożliwe 

do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenie występujące po zawarciu umowy, 

uniemożliwiające należyte wykonanie przez Stronę jej obowiązków, w szczególności 

takie, jak katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, strajki, działania władz 

państwowych. 

 

[ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOŚCI] 

§ 7 

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać przeniesienia 

wierzytelności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 
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[OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY] 

§ 8 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.06.2019 r. do  31.05.2021 r. lub 

do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2, w zależności od tego, które ze zdarzeń 

nastąpi wcześniej. 

 

[WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY] 

§ 9 

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim pisemnym 

jednomiesięcznym wypowiedzeniem złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego  

w następujących przypadkach: 

1) Zamawiający może wypowiedzieć umowę, gdy Wykonawca nie wywiązuje się  

z postanowień umowy określonych § 2 i w załączniku nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f  

i 1g do umowy, oraz w przypadku zbycia lub zaprzestania użytkowania chronionego 

obiektu; 

2) Wykonawca może wypowiedzieć umowę Zamawiającemu, gdy Zamawiający zalega  

z płatnościami za dwie kolejne faktury. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

stwierdzenia rażących zaniedbań w wykonywaniu czynności objętych umową, m.in. 

nieusprawiedliwionej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 8 nieobecności personelu Wykonawcy, 

nieprzestrzegania przez pracowników Wykonawcy Instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego oraz zasad BHP, wykonywania zadań przez niekwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej, dopuszczenia się przez pracowników Wykonawcy 

rażących zaniedbań obowiązków mających wpływ na bezpieczeństwo Zamawiającego. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienia od umowy z tego tytułu 

można dokonać w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

[INFORMACJE POUFNE] 

§ 10 

Strony zobowiązują się, aby dokumenty, wymienione między Stronami oraz informacje 

dotyczące drugiej Strony, a nieujawnione do wiadomości publicznej, nabyte w trakcie 

trwania współpracy posiadały status informacji prawnie chronionych i bez uprzedniej 

pisemnej zgody drugiej Strony nie zostały ujawnione żadnej osobie trzeciej. 

 

[OSOBY DO KONTAKTU] 

§ 11 

1. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację i realizację umowy ze strony Zmawiającego  

w poszczególnych obiektach są: 

1) obiekt Urzędu Dozoru Technicznego w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej 99: …………., 

tel. ………….., adres poczty elektronicznej: ……………………………….. 

2) obiekt Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy przy ul. Kamiennej 76: …………., tel. 

………….., adres poczty elektronicznej: ……………………………….. 

3) obiekt Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu przy ul. Małeckiego 

29: …………., tel. ………….., adres poczty elektronicznej: ……………………………….. 

4) obiekt Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 225b: 

…………., tel. ………….., adres poczty elektronicznej: ……………………………….. 

5) obiekt Urzędu Dozoru Technicznego w Płocku przy ul. Kilińskiego 10c: …………., tel. 

………….., adres poczty elektronicznej: ……………………………….. 

6) obiekt Urzędu Dozoru Technicznego w Szczecinie przy ul. Wincentego Pola 2b: …………., 

tel. ………….., adres poczty elektronicznej: ……………………………….. 

7) obiekt Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie przy ul. Radarowej 9: …………., tel. 

………….., adres poczty elektronicznej: ……………………………….. 
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2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest 

Dyrektor Departamentu Administracji i Infrastruktury oraz Kierownik Wydziału 

Zarządzania Infrastrukturą. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację i realizację umowy ze strony Wykonawcy 

w poszczególnych obiektach są: 

1) obiekt Urzędu Dozoru Technicznego w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej 99: …………., 

tel. ………….., adres poczty elektronicznej: ……………………………….. 

2) obiekt Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy przy ul. Kamiennej 76: …………., tel. 

………….., adres poczty elektronicznej: ……………………………….. 

3) obiekt Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu przy ul. Małeckiego 

29: …………., tel. ………….., adres poczty elektronicznej: ……………………………….. 

4) obiekt Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 225b: 

…………., tel. ………….., adres poczty elektronicznej: ……………………………….. 

5) obiekt Urzędu Dozoru Technicznego w Płocku przy ul. Kilińskiego 10c: …………., tel. 

………….., adres poczty elektronicznej: ……………………………….. 

6) obiekt Urzędu Dozoru Technicznego w Szczecinie przy ul. Wincentego Pola 2b: …………., 

tel. ………….., adres poczty elektronicznej: ……………………………….. 

7) obiekt Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie przy ul. Radarowej 9: …………., tel. 

………….., adres poczty elektronicznej: ……………………………….. 

4. Zmiana osób oraz danych kontaktowych wskazanych w ust. 1 - 3 nie wymaga aneksu 

do umowy. 

 

[SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM] 

§ 12 

Zamawiający informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że: 

1) W Urzędzie Dozoru Technicznego został wdrożony System Zarządzania Środowiskiem, 

którego celem jest utrzymanie w zgodności z obowiązującym prawem środowiskowym 

i stały postęp w dziedzinie zmniejszania uciążliwości UDT dla środowiska. Dokumentem 

wiodącym jest „Polityka zintegrowanego systemu zarządzania”. 

2) Wymagania Systemu Zarządzania Środowiskiem zobowiązują Wykonawcę  

do bezwzględnego przestrzegania zawartych w umowie zapisów dotyczących 

gospodarki odpadami. 

3) System Zarządzania Środowiskiem nakłada na Wykonawcę obowiązek informowania 

UDT o wszelkiego rodzaju pracach, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska 

oraz wydarzeniach nagłych, które takie zagrożenia spowodowały. 

4) Wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych w wyniku świadczenia usługi na rzecz 

Zamawiającego jest Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania 

odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę 

środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5) Koszty usuwania, transportu i utylizacji odpadów ponosi Wykonawca. 

6) Wykonawca oświadcza, że odpady, które powstaną w wyniku wykonywania przedmiotu 

umowy będą wykorzystywane, usuwane, transportowane i unieszkodliwiane zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). 

7) Przywołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

 

[BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY] 

§ 13 

Koordynator umowy ze strony Wykonawcy oraz pracownicy ochrony  zostaną 

poinformowani o podstawowych zasadach BHP obowiązujących na terenie Zamawiającego 

w formie szkolenia informacyjnego organizowanego przez Koordynatora ds. BHP ze strony 

Zamawiającego. Wykonawcy zobowiązuje się, przed przystąpieniem do świadczenia usług, 

podpisać oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy. 
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[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

§ 14 

Informacja w zakresie RODO oraz warunki przetwarzania danych osobowych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę zawarte są w załączniku nr 5 do umowy, który reguluje 

warunki przetwarzania danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (Dz. Urz. UE L 119  

z 4.05.2016). 

 

[PODWYKONASTWO] 

§ 15 

(jeżeli dotyczy) 

1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części przedmiotu umowy, tj.: wykonywanie usług bezpośredniej, stałej 

ochrony fizycznej osób, mienia i terenu, zgodnie z § 1 umowy. 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy nie wyłącza 

obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych 

postanowieniami umowy, w tym dotyczących personelu Wykonawcy. 

3. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy, za 

wyjątkiem części wskazanej w ust. 1, nowemu podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji 

z podwykonawcy. Do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy nowemu 

podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy konieczna jest zgoda 

Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. W pozostałych przypadkach zmiana podwykonawcy następuję 

za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego, dokonanym co najmniej 

na 3 dni przed dokonaniem zmiany podwykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu kopię umowy  

z podwykonawcą poświadczoną przez siebie za zgodność z oryginałem. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 (dwadzieścia 

jeden) dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez podwykonawców warunków 

umowy (w tym odnoszących się do personelu Wykonawcy i informacji poufnych) oraz 

odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne. 

6. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostały sporządzone 

na piśmie i na wezwanie Zamawiającego przekaże mu kopie każdej z tych umów. 

7. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawców o warunkach 

niniejszej umowy. 

8. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień umowy 

zawartych powyżej, upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych 

działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń 

danej umowy, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie. 

 

[POZOSTAŁE POSTANOWIENIA UMOWY] 

§ 16 

1. Przejęcie ochrony obiektów i terenów Zamawiającego, w przypadku usług 

świadczonych w systemie 24-godzinnym we wszystkie dni tygodnia, następuje z dniem 

01.06.2019 r., o godzinie 00:00, w przypadku usług świadczonych w dni pracy UDT 

rozpoczęcie wykonywania zadań ochrony następuje w pierwszym dniu roboczym 

UDT po 31.05.2019 r. w godzinach, o których mowa w Regulaminie ochrony 

danego obiektu stanowiącym załącznik nr 1b, 1d, 1e i 1f do umowy. Wzór protokołu 

przekazania chronionego obiektu sporządzonego i podpisanego przez Przekazującego  

i Przyjmującego w obecności Zamawiającego, stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

2. Istotne  zmiany umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej w postaci 

aneksu do umowy pod rygorem nieważności na zasadach określonych w art. 144 
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ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

zmiany umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ 

na realizację zamówienia; 

2) rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

3) zaistnieją zdarzenia siły wyższej, niezależne od Stron umowy, które uniemożliwiłyby 

terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio 

zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się 

zdarzenia zewnętrzne, których skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec; 

4) w przypadku przeniesienia własności lub ustanowienia ograniczonego prawa 

rzeczowego na nieruchomości podlegającej ochronie, zmniejszenie zakresu 

zamówienia (zmniejszenie liczby posterunków lub obiektów podlegających ochronie; 

5) zmiana miejsca (posterunku) pełnienia służby ochrony w obiekcie; 

6) zmiana godzin wykonywania zadań ochrony; 

7) zwiększenie zakresu lub rezygnacja z części dokumentacji prowadzonej przez 

pracownika ochrony; 

8) zwiększenie lub rezygnacja z usługi monitorowania sygnałów alarmowych wraz  

z przyjazdem Grupy interwencyjnej; 

9) w przypadku, gdy zmiana zakresu usług wynika ze zmian wprowadzonych 

w schemacie organizacyjnym lub w zakresie działalności Zamawiającego (w tym 

ewentualna zmiana kwoty); 

10) w przypadku sprzedaży nieruchomości lub zaprzestania jej użytkowania (w tym 

ewentualna zmiana kwoty wynagrodzenia); 

11) wprowadzenie/ zmiana / rezygnacja z podwykonawcy; 

12) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego 

(tj. np. zmiany wprowadzone w schemacie organizacyjnym lub w zakresie działalności 

Zamawiającego), co przyczyni się do: wprowadzenia koniecznych zmian w zakresie 

przedmiotu/sposobu realizacji zamówienia (zakres świadczonych usług), rezygnacji 

przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; 

13) zmiany w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

14)  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. 

 Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wszelkie 

zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne 

wystąpienie, w okresie obowiązywania umowy, zawierające opis proponowanych 

zmian i ich uzasadnienie. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej – aneksu pod rygorem 

nieważności, poza zmianą, o której mowa w § 5 ust. 12 i § 11 ust. 4 oraz w zakresie 

osób wymienionych ze strony Zamawiającego i Wykonawcy w załączniku nr 2 do 

umowy oraz w zakresie zmiany regulaminu ochrony, które nie powodują zwiększenia 

kosztów wykonania umowy.  

 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

§ 17 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy 

prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 
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2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane 

będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

ze Stron. 

4. Załączniki wymienione w umowie stanowią jej integralną część: 

1) Regulamin ochrony; 

2) Wykaz pracowników; 

3) Oświadczenie dotyczące dopuszczenia do pracy; 

4) Protokół przekazania/przejęcia chronionego obiektu; 

5) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
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.......................................... 

   Wykonawca 
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Załącznik nr 1a do umowy 
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Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w Białymstoku 

położonego przy ul. Hetmańskiej 99 obejmuje jeden budynek, przynależny teren 

zewnętrzny wraz z parkingami na ogrodzonej nieruchomości gruntowej. 

 

I. GŁÓWNE ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa personelu, infrastruktury i mienia tj. urządzenia, sprzęt, 

pojazdy oraz dokumentacja UDT. 

2. Dozór sygnałów alarmowych generowanych przez elektroniczne systemy zabezpieczeń 

(ESZ) zainstalowane w chronionym obiekcie. 

3. Całodobowy monitoring sygnałów alarmowych systemu sygnalizacji włamania i napadu 

(SSWiN) za pośrednictwem nadajnika radiowego lub nadajnika GSM/GPRS wraz  

z zapewnieniem reakcji i przyjazdu Grupy interwencyjnej oraz w razie potrzeby wezwaniem 

straży pożarnej i Policji. 

4. Przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym oraz podejmowanie działań 

prewencyjnych w tym zakresie. 

5. Niezwłoczne meldowanie upoważnionemu pracownikowi UDT w Białymstoku oraz 

swoim przełożonym o: 

1) napadzie, dokonaniu włamania do pomieszczeń UDT lub zagrożeniu terrorystycznym  

i poinformowaniu Policji o tym zdarzeniu; 

2) wybuchu pożaru w obiekcie UDT lub w sąsiednich posesjach oraz natychmiastowe 

poinformowanie straży pożarnej i dalsze postępowanie zgodnie z Instrukcją 

bezpieczeństwa pożarowego; 

3) awarii technicznej w obiekcie UDT lub w jego najbliższym otoczeniu i niezwłoczne 

powiadomienie odpowiednich służb technicznych lub straży pożarnej i Policji; 

4) katastrofach naturalnych, losowych takich jak: powódź, huragan, wyładowania 

atmosferyczne, jeżeli zagraża to obiektowi UDT; 

5) wystąpienie powyższych zdarzeń/zagrożeń odnotowuje się w Książce ochrony UDT. 

 

II. ZASADY WYKONYWANIA ZADAŃ OCHRONY 

1. Zadania ochrony wykonywane są w sposób ciągły przez całą dobę, w systemie 24-

godzinnym przez jednego pracownika ochrony Wykonawcy, wpisanego na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

2. Miejscem wykonywania zadań ochrony jest dyżurka ochrony usytuowana na parterze 

budynku. 

3. W czasie wykonywania zadań pracownikowi ochrony nie wolno oddalać się poza strefę 

chronioną budynku, spać oraz zajmować się czynnościami nie związanymi z ochroną UDT. 

W razie konieczności oddalenia się na krótki okres, pracownik ochrony powinien zapewnić 

sobie zastępstwo. Niedopuszczalne jest opuszczenie miejsca pracy dla załatwienia spraw 

poza obrębem chronionego obiektu. 

4. Pracownikowi ochrony zabrania się zgłaszania do pracy pod wpływem alkoholu lub/oraz 

środków odurzających oraz ich spożywanie i zażywanie. 

5. Pracownik ochrony może korzystać z telefonu stacjonarnego udostępnionego przez 

Zamawiającego, jedynie do celów służbowych związanych z realizacją zadań ochrony. 

6. W przypadku nie zgłoszenia się do pracy zmiennika, pracownik ochrony powiadamia o 

tym fakcie bezpośredniego przełożonego oraz nadal realizuje zadania ochrony, aż do chwili 

zgłoszenia się wyznaczonej osoby na zmianę. Fakt ten odnotowuje się w Książce ochrony 

UDT. 

7. W przypadku nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku w czasie wykonywania 

zadań ochrony, pracownik ochrony bezzwłocznie powiadamia bezpośredniego 

przełożonego oraz w zależności od stanu zdrowia Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 

nr tel. 112. 

8. Ubiór pracownika ochrony powinien być formalny, elegancki i czysty. 

 

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OCHRONY 

1. Podstawowym obowiązkiem pracownika ochrony jest: podejmowanie interwencji  

w przypadku prób zakłócenia spokoju, zagrożenia bezpieczeństwa osób, zaboru  

i dewastacji mienia UDT w Białymstoku. 

2. Pracownik ochrony na bieżąco, w godzinach pracy, udaremnia wejście na teren obiektu 

osób nieuprawnionych, wymienia informacje, udziela pomocy w sytuacjach 
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nadzwyczajnych tj. zagrożenie terrorystyczne, klęska żywiołowa, awaria techniczna, lub 

ewakuacja doraźna, itp. 

3. W czasie wykonywania zadań obowiązkiem pracownika ochrony jest: 

1) prowadzenie Książki ewidencji klientów/gości UDT, weryfikacja tożsamości oraz 

uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu wraz z wydawaniem 

identyfikatorów; 

2) monitorowanie parkingu zewnętrznego należącego do UDT w Białymstoku, obsługa 

bramy wjazdowej na teren UDT, otwieranie drzwi wejściowych do budynku; 

3) wydawanie, przyjmowanie oraz ewidencjonowanie kluczy do pomieszczeń; 

4) dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy; 

5) wzywanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku braku uprawnień do przebywania 

na jego terenie; 

6) kontrola osób oraz pojazdów w celu sprawdzenia czy mienie UDT nie jest bezprawnie 

wynoszone lub wywożone; 

7) kontrola załadunku i rozładunku materiałów dostarczanych oraz wywożonych z UDT; 

8) prowadzenie systematycznej obserwacji zdarzeń rejestrowanych i wyświetlanych  

na urządzeniach ESZ, a w przypadku ich awarii zgłoszenie odpowiednim osobom celem 

najszybszego usunięcia ujawnionych usterek; 

9) kontrola pilotów oraz systemu antynapadowego przynajmniej jeden raz w miesiącu; 

10) w każdej wykrytej sytuacji, która odbiega od normy, która w ocenie pracownika 

ochrony nie powinna mieć miejsca, zgłoszenie najpóźniej następnego dnia 

przedstawicielowi Zamawiającego w formie pisemnej notatki, także w przypadku 

każdorazowego wygenerowania sygnału alarmowego przez ESZ. 

4. Po godzinach pracy UDT pracownik ochrony zamyka bramę oraz drzwi wejściowe do 

budynków, a po zapadnięciu zmroku włącza oświetlenie wewnętrzne w holu i przed 

wejściem głównym do budynku. 

5. W godzinach 16:00–8:00 dnia następnego w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne 

od pracy pracownik ochrony wykonuje rejestrowany elektronicznie i monitorowany przez 

CMA obchód zewnętrzny terenu posesji oraz wewnętrzny budynku UDT, zgodnie  

z wyznaczoną trasą, w różnych odstępach czasowych – nie mniej niż 9 razy, w tym 4 razy 

w porze nocnej. 

6. Pracownik ochrony wykonuje zadania związane z przyjmowaniem i wydawaniem kluczy 

użytkownikom pomieszczeń oraz pracownikom firmy sprzątającej, a także prowadzi ich 

ewidencję. Po godzinach służbowych i wykonaniu prac porządkowych przez firmę 

sprzątającą pracownik ochrony sprawdza czy wszystkie klucze od pomieszczeń służbowych 

zostały zdane, a następnie wykonuje obchód po wszystkich piętrach w celu sprawdzenia 

zamknięcia pomieszczeń oraz dokonuje sprawdzenia czy nie przebywają na terenie obiektu 

osoby po godzinach służbowych. Pracownik ochrony, może wchodzić do pomieszczeń 

zamkniętych, w przypadku zaobserwowania w danym pomieszczeniu zjawiska 

odbiegającego od normy, np. załączenie się SSWiN lub dochodzący hałas, stwierdzenia 

niedomkniętego okna, itp. na polecenie osoby upoważnionej ze strony UDT, po czym 

zaistniałą sytuację opisuje w Książce ochrony UDT. 

7. W dni robocze w godzinach 18:00 – 6:00 oraz w dni wolne od pracy, udostępnianie 

pomieszczeń budynku może nastąpić wyłącznie kierownictwu UDT w Białymstoku. Pozostali 

pracownicy UDT mogą być wpuszczani i przebywać w obiekcie za zgodą Kierownika Biura, 

fakt ten musi być odnotowany w Książce ochrony UDT – nie dotyczy pokoi gościnnych 

zlokalizowanych w chronionym obiekcie. 

8. Pracownicy firm współpracujących zaangażowanych przez UDT na podstawie 

umowy/zlecenia na wykonywanie prac np.: remontowo-budowlanych, elektrycznych, 

instalatorskich, stolarskich, porządkowych, itp. realizujący usługi po godzinach pracy UDT, 

mogą być dopuszczeni do pracy jedynie po wcześniejszym poinformowaniu pracownika 

ochrony przez upoważnioną osobę ze strony UDT. Powyższy fakt odnotowuje się w Książce 

ochrony UDT – pracownik ochrony ma obowiązek wylegitymowania osób wykonujących 

ww. prace i wpisania ich do odpowiedniego rejestru – odnotowanie danych osobowych tych 

pracowników i czas ich przebywania na terenie chronionego obiektu. 

9. Pracownik ochrony zobowiązany jest do zapoznania się z Instrukcją bezpieczeństwa 

pożarowego obowiązującą w obiekcie UDT w Białymstoku, planem rozmieszczenia sprzętu 

gaśniczego w budynkach oraz innymi instrukcjami i procedurami obowiązującymi w UDT 

wynikającymi m.in. z wymagań normy ISO/IEC 27001, a także z zasadami postępowania 
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obowiązującymi w przypadku wystąpienia zagrożeń - przestrzegania i bezwzględnego 

zastosowania się do ich zapisów.  

10. W przypadku ogłoszenia doraźnej ewakuacji personelu UDT, pracownik ochrony 

wykonuje polecenia kierującego akcją. 

 

IV. KONTROLA WYKONYWANIA ZADAŃ OCHRONY 

1. Pracownik ochrony może być kontrolowany o każdej porze – bez wcześniejszego 

uprzedzenia. 

2. Kontrolę mogą przeprowadzić: bezpośredni przełożeni pracownika ochrony oraz osoby 

przez nich upoważnione, a także Kierownictwo UDT w Białymstoku. 

3. W szczególnych przypadkach kontrolę mogą także przeprowadzać funkcjonariusze 

Policji. 

4. W przypadku naruszenia zasad wykonywania zadań ochrony, nienależytego lub nie 

wywiązywania się z obowiązków przez pracownika ochrony, ponoszą oni konsekwencje 

przewidziane w ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

 

V. WYKAZ CZYNNOŚCI PRZY ZDAWANIU I PRZEJMOWANIU ZADAŃ OCHRONY 

1. Przejmowanie i przekazywanie zadań ochrony następuje o godzinie 6:00. 

2. Pracownik ochrony przed przejęciem zadań ochrony zobowiązany jest: 

1) sprawdzić stan dokumentacji służbowej oraz wyposażenia pracownika ochrony; 

2) przed przejęciem zadań ochrony wykonać obchód terenu z pracownikiem kończącym 

pracę; 

3) sprawdzić stan kluczy oddanych na przechowanie z zapisami w Książce ewidencji 

kluczy; 

4) zapoznać się z meldunkiem przekazującego wykonywanie zadań ochrony; 

5) podpisać przejęcie wykonywania zadań ochrony w Książce ochrony UDT. 

3. Pracownik ochrony przekazujący wykonywanie zadań ochrony ma obowiązek: 

1) sporządzić pisemny meldunek z przebiegu wykonywania zadań ochrony w Książce 

ochrony UDT; 

2) przygotować dokumentację oraz wyposażenie do przekazania zmiennikowi; 

3) przekazać przyjmującemu zadania ochrony wszystkie otrzymane polecenia dotyczące 

ochrony obiektu UDT; 

4) podpisać meldunek i sprawnie przekazać zadania ochrony. 

4. Wykonywanie zadań ochrony potwierdzane jest i uważa się za przekazane nowej 

zmianie z chwilą podpisania meldunku w Książce ochrony UDT przez zmiennika. 

 

VI. PROWADZONA DOKUMENTACJA 

Dokumentacja służbowa prowadzona przez pracowników ochrony: 

1) Książka ochrony UDT 

2) Książka ewidencji kluczy 

3) Książka ewidencji klientów/gości UDT 

4) Książka ewidencji osób z firm współpracujących z UDT, tj. firmy sprzątającej, 

serwisującej maszyny/urządzenia, remontowo-budowlanej, itp. 

 

Zamawiający zobowiązuje się do opracowania, przygotowania i przekazania Wykonawcy 

wymaganej do prowadzenia dokumentacji przez pracowników ochrony. 

Wspomnianą dokumentację, po zakończeniu/zapełnieniu wpisów, należy bezzwłocznie 

przekazać Zamawiającemu. 
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Załącznik nr 1b do umowy 
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Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w Bydgoszczy 

położonego przy ul. Kamiennej 76 obejmuje jeden budynek na nieruchomości gruntowej 

wraz z parkingami oraz stacją transformatorową. 

 

I. GŁÓWNE ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa personelu, infrastruktury i mienia tj. urządzenia, sprzęt, 

pojazdy oraz dokumentacja UDT. 

2. Dozór sygnałów alarmowych generowanych przez elektroniczne systemy zabezpieczeń 

(ESZ) zainstalowane w chronionym obiekcie. 

3. Całodobowy monitoring sygnałów alarmowych systemu sygnalizacji włamania i napadu 

(SSWiN) oraz systemu sygnalizacji pożaru (SSP) za pośrednictwem nadajnika radiowego 

lub nadajnika GSM/GPRS wraz z zapewnieniem reakcji i przyjazdu Grupy interwencyjnej 

oraz w razie potrzeby wezwaniem straży pożarnej i Policji. 

4. Przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym oraz podejmowanie 

działań prewencyjnych w tym zakresie. 

5. Niezwłoczne meldowanie upoważnionemu pracownikowi UDT w Bydgoszczy oraz swoim 

przełożonym o: 

1) napadzie, dokonaniu włamania do pomieszczeń UDT lub zagrożeniu terrorystycznym  

i poinformowaniu Policji o tym zdarzeniu; 

2) wybuchu pożaru w obiekcie UDT lub w sąsiednich posesjach oraz natychmiastowe 

poinformowanie straży pożarnej i dalsze postępowanie zgodnie z Instrukcją 

bezpieczeństwa pożarowego; 

3) awarii technicznej w obiekcie UDT lub w jego najbliższym otoczeniu i niezwłoczne 

powiadomienie odpowiednich służb technicznych lub straży pożarnej i Policji; 

4) katastrofach naturalnych, losowych takich jak: powódź, huragan, wyładowania 

atmosferyczne, jeżeli zagraża to obiektowi UDT; 

5) wystąpienie powyższych zdarzeń/zagrożeń odnotowuje się w Książce ochrony UDT. 

 

II. ZASADY WYKONYWANIA ZADAŃ OCHRONY 

1. Zadania ochrony wykonywane są w systemie 12-godzinnym przez jednego 

pracownika ochrony Wykonawcy, wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej, w godzinach 6:00-18:00 w dni robocze. 

2. Miejscem wykonywania zadań ochrony jest Biuro Obsługi Klienta (BOK) usytuowane 

na parterze budynku. 

3. W czasie wykonywania zadań pracownikowi ochrony nie wolno oddalać się poza strefę 

chronioną budynku, spać oraz zajmować się czynnościami nie związanymi z ochroną UDT. 

W razie konieczności oddalenia się na krótki okres, pracownik ochrony powinien zapewnić 

sobie zastępstwo. Niedopuszczalne jest opuszczenie miejsca pracy dla załatwienia spraw 

poza obrębem chronionego obiektu. 

4. Pracownikowi ochrony zabrania się zgłaszania do pracy pod wpływem alkoholu lub/oraz 

środków odurzających oraz ich spożywanie i zażywanie. 

5. Pracownik ochrony może korzystać z telefonu stacjonarnego udostępnionego przez 

Zamawiającego, jedynie do celów służbowych związanych z realizacją zadań ochrony. 

6. W przypadku nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku w czasie wykonywania 

zadań ochrony, pracownik ochrony bezzwłocznie powiadamia bezpośredniego 

przełożonego oraz w zależności od stanu zdrowia Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 

nr tel. 112. 

7. Ubiór pracownika ochrony powinien być formalny, elegancki i czysty. 

 

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OCHRONY 

1. Podstawowym obowiązkiem pracownika ochrony jest: podejmowanie interwencji  

w przypadku prób zakłócenia spokoju, zagrożenia bezpieczeństwa osób, zaboru  

i dewastacji mienia UDT w Bydgoszczy. 

2. Pracownik ochrony na bieżąco, w godzinach pracy udaremnia wejście na teren obiektu 

osób nieuprawnionych, wymienia informacje, udziela pomocy w sytuacjach 

nadzwyczajnych, tj. zagrożenie terrorystyczne, klęska żywiołowa, awaria techniczna, lub 

ewakuacja doraźna, itp. 

3. W czasie wykonywania zadań obowiązkiem pracownika ochrony jest: 
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1) prowadzenie Książki ewidencji klientów/gości UDT, weryfikacja tożsamości oraz 

uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu wraz z wydawaniem 

identyfikatorów; 

2) obsługa bramy wjazdowej na teren UDT, otwieranie drzwi wejściowych do budynku, 

obsługa systemu SSWiN, tj. m.in. każdorazowe jego załączanie w stan czuwania przed 

wyjściem i opuszczeniem chronionego obiektu oraz wyłączanie przed wejściem  

do budynku, po uprzednim jego załączeniu; 

3) wydawanie, przyjmowanie oraz ewidencjonowanie kluczy do pomieszczeń; 

4) dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy; 

5) wzywanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku braku uprawnień do przebywania 

na jego terenie; 

6) kontrola osób oraz pojazdów w celu sprawdzenia czy mienie UDT nie jest bezprawnie 

wynoszone lub wywożone; 

7) kontrola załadunku i rozładunku materiałów dostarczanych oraz wywożonych z UDT; 

8) prowadzenie systematycznej obserwacji zdarzeń rejestrowanych i wyświetlanych na 

urządzeniach ESZ, a w przypadku ich awarii zgłoszenie odpowiednim osobom celem 

najszybszego usunięcia ujawnionych usterek; 

9) kontrola pilotów oraz systemu antynapadowego przynajmniej jeden raz w miesiącu; 

10) w każdej wykrytej sytuacji, która odbiega od normy, która w ocenie pracownika 

ochrony nie powinna mieć miejsca, zgłoszenie najpóźniej następnego dnia 

przedstawicielowi Zamawiającego w formie pisemnej notatki, także w przypadku 

każdorazowego wygenerowania sygnału alarmowego przez ESZ. 

4. Po godzinach pracy UDT pracownik ochrony o godzinie 16:00 zamyka bramę oraz drzwi 

wejściowe do budynków, a po zapadnięciu zmroku włącza oświetlenie wewnętrzne w holu 

i przed wejściem głównym do budynku. Brama i drzwi wejściowe są otwierane w dni 

robocze o godzinie 6:30. 

5. W godzinach 15:15-18:00 pracownik ochrony wykonuje rejestrowany elektronicznie 

obchód zewnętrzny terenu posesji oraz wewnętrzny budynku UDT, zgodnie z wyznaczoną 

trasą, w różnych odstępach czasowych – nie mniej niż 2 razy. 

6. Pracownik ochrony wykonuje zadania związane z przyjmowaniem i wydawaniem kluczy 

użytkownikom pomieszczeń oraz pracownikom firmy sprzątającej, a także prowadzi ich 

ewidencję. Po godzinach służbowych i wykonaniu prac porządkowych przez firmę 

sprzątającą pracownik ochrony sprawdza czy wszystkie klucze od pomieszczeń służbowych 

zostały zdane, a następnie wykonuje obchód po wszystkich piętrach w celu sprawdzenia 

zamknięcia pomieszczeń oraz dokonuje sprawdzenia czy nie przebywają na terenie obiektu 

osoby po godzinach służbowych. Pracownik ochrony, może wchodzić do pomieszczeń 

zamkniętych, w przypadku zaobserwowania w danym pomieszczeniu zjawiska 

odbiegającego od normy, np. załączenie się SSWiN lub dochodzący hałas, stwierdzenia 

niedomkniętego okna, itp. na polecenie osoby upoważnionej ze strony UDT, po czym 

zaistniałą sytuację opisuje w Książce ochrony UDT. 

7. W dni robocze w godzinach 15:15-18:00 udostępnianie pomieszczeń budynku 

pracowniom UDT może nastąpić wyłącznie za zgodą kierownictwa UDT w Bydgoszczy, fakt 

ten musi być odnotowany w Książce ochrony UDT – nie dotyczy pokoi gościnnych 

zlokalizowanych w chronionym obiekcie. 

8. Pracownicy firm współpracujących zaangażowanych przez UDT na podstawie 

umowy/zlecenia na wykonywanie prac np.: remontowo-budowlanych, elektrycznych, 

instalatorskich, stolarskich, porządkowych, itp. realizujący usługi po godzinach pracy UDT, 

mogą być dopuszczeni do pracy jedynie po wcześniejszym poinformowaniu pracownika 

ochrony przez upoważnioną osobę ze strony UDT. Powyższy fakt odnotowuje się w Książce 

ochrony UDT – pracownik ochrony ma obowiązek wylegitymowania osób wykonujących 

ww. prace i wpisania ich do odpowiedniego rejestru – odnotowanie danych osobowych tych 

pracowników i czas ich przebywania na terenie chronionego obiektu. 

9. Pracownik ochrony zobowiązany jest do zapoznania się z Instrukcją bezpieczeństwa 

pożarowego obowiązującą w obiekcie UDT w Bydgoszczy, planem rozmieszczenia sprzętu 

gaśniczego w budynkach oraz innymi instrukcjami i procedurami obowiązującymi w UDT 

wynikającymi m.in. z wymagań normy ISO/IEC 27001, a także z zasadami postępowania 

obowiązującymi w przypadku wystąpienia zagrożeń - przestrzegania i bezwzględnego 

zastosowania się do ich zapisów.  
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10. W przypadku ogłoszenia doraźnej ewakuacji personelu UDT, pracownik ochrony 

wykonuje polecenia kierującego akcją. 

 

IV. KONTROLA WYKONYWANIA ZADAŃ OCHRONY 

1. Pracownik ochrony może być kontrolowany o każdej porze – bez wcześniejszego 

uprzedzenia. 

2. Kontrolę mogą przeprowadzić: bezpośredni przełożeni pracownika ochrony oraz osoby 

przez nich upoważnione, a także Kierownictwo UDT w Bydgoszczy. 

3. W przypadku naruszenia zasad wykonywania zadań ochrony, nienależytego lub nie 

wywiązywania się z obowiązków przez pracownika ochrony, ponoszą oni konsekwencje 

przewidziane w ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

 

V. WYKAZ CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM I PO ZAKOŃCZENIU 

WYKONYWANIA ZADAŃ OCHRONY 

1. Rozpoczęcie wykonywania zadań ochrony następuje o godzinie 6:00, a zakończenie  

o godzinie 18:00. 

2. Pracownik ochrony przed rozpoczęciem wykonywania zadań ochrony zobowiązany 

jest: 

1) sprawdzić stan dokumentacji służbowej oraz wyposażenia pracownika ochrony; 

2) sprawdzić stan kluczy oddanych na przechowanie z zapisami w Książce ewidencji 

kluczy; 

3) zapoznać się z zapisami w Książce ochrony UDT. 

3. Pracownik ochrony przed zakończeniem wykonywania zadań ochrony ma obowiązek: 

1) sporządzić pisemny meldunek z przebiegu wykonywania zadań ochrony w Książce 

ochrony UDT; 

2) wpisać do Książki ochrony UDT wszystkie otrzymane polecenia dotyczące ochrony 

obiektu UDT. 

4. Wykonywanie zadań ochrony potwierdzane jest podpisaniem meldunku w Książce 

ochrony UDT przez pracownika ochrony. 

 

VI. PROWADZONA DOKUMENTACJA 

Dokumentacja służbowa prowadzona przez pracowników ochrony: 

1) Książka ochrony UDT 

2) Książka ewidencji kluczy 

3) Książka ewidencji klientów/gości UDT 

4) Książka ewidencji osób z firm współpracujących z UDT, tj. firmy sprzątającej, 

serwisującej maszyny/urządzenia, remontowo-budowlanej, itp. 

 

Zamawiający zobowiązuje się do opracowania, przygotowania i przekazania Wykonawcy 

wymaganej do prowadzenia dokumentacji przez pracowników ochrony. 

Wspomnianą dokumentację, po zakończeniu/zapełnieniu wpisów, należy bezzwłocznie 

przekazać Zamawiającemu. 
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Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego 

(CLDT) w Poznaniu położonego przy ul. Małeckiego 29 obejmuje budynek biurowy 

połączony z halą laboratoryjną oraz przynależny teren zewnętrzny. 
 

I. GŁÓWNE ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa personelu, infrastruktury i mienia tj. urządzenia, sprzęt, 

pojazdy oraz dokumentacja CLDT. 

2. Dozór sygnałów alarmowych generowanych przez elektroniczne systemy zabezpieczeń 

(ESZ) zainstalowane w chronionym obiekcie. 

3. Całodobowy monitoring sygnałów alarmowych systemu sygnalizacji włamania i napadu 

(SSWiN) za pośrednictwem nadajnika radiowego lub nadajnika GSM/GPRS wraz  

z zapewnieniem reakcji i przyjazdu Grupy interwencyjnej oraz w razie potrzeby wezwaniem 

straży pożarnej i Policji. 

4. Przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym oraz podejmowanie 

działań prewencyjnych w tym zakresie. 

5. Niezwłoczne meldowanie upoważnionemu pracownikowi CLDT w Poznaniu oraz swoim 

przełożonym o: 

1) napadzie, dokonaniu włamania do pomieszczeń CLDT lub zagrożeniu terrorystycznym 

i poinformowaniu Policji o tym zdarzeniu; 

2) wybuchu pożaru w obiekcie CLDT lub w sąsiednich posesjach oraz natychmiastowe 

poinformowanie straży pożarnej i dalsze postępowanie zgodnie z Instrukcją 

bezpieczeństwa pożarowego; 

3) awarii technicznej w obiekcie CLDT lub w jego najbliższym otoczeniu i niezwłoczne 

powiadomienie odpowiednich służb technicznych lub straży pożarnej i Policji; 

4) katastrofach naturalnych, losowych takich jak: powódź, huragan, wyładowania 

atmosferyczne, jeżeli zagraża to obiektowi CLDT; 

5) wystąpienie powyższych zdarzeń/zagrożeń odnotowuje się w Książce ochrony UDT. 

 

II. ZASADY WYKONYWANIA ZADAŃ OCHRONY 

1. Zadania ochrony wykonywane są w sposób ciągły przez całą dobę, w systemie 24-

godzinnym przez jednego pracownika ochrony Wykonawcy, wpisanego na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

2. Miejscem wykonywania zadań ochrony jest wydzielone stanowisko w holu na parterze 

przy wejściu głównym do budynku. 

3. W czasie wykonywania zadań pracownikowi ochrony nie wolno oddalać się poza strefę 

chronioną budynku, spać oraz zajmować się czynnościami nie związanymi z ochroną UDT. 

W razie konieczności oddalenia się na krótki okres, pracownik ochrony powinien zapewnić 

sobie zastępstwo. Niedopuszczalne jest opuszczenie miejsca pracy dla załatwienia spraw 

poza obrębem chronionego obiektu. 

4. Pracownikowi ochrony zabrania się zgłaszania do pracy pod wpływem alkoholu lub/oraz 

środków odurzających oraz ich spożywanie i zażywanie. 

5. Pracownik ochrony może korzystać z telefonu stacjonarnego udostępnionego przez 

Zamawiającego, jedynie do celów służbowych związanych z realizacją zadań ochrony. 

6. W przypadku nie zgłoszenia się do pracy zmiennika, pracownik ochrony powiadamia  

o tym fakcie bezpośredniego przełożonego oraz nadal realizuje zadania ochrony, aż do 

chwili zgłoszenia się wyznaczonej osoby na zmianę. Fakt ten odnotowuje się w Książce 

ochrony UDT. 

7. W przypadku nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku w czasie wykonywania 

zadań ochrony, pracownik ochrony bezzwłocznie powiadamia bezpośredniego 

przełożonego oraz w zależności od stanu zdrowia Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 

nr tel. 112. 

8. Ubiór pracownika ochrony powinien być formalny, elegancki i czysty. 

 

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OCHRONY 
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1. Podstawowym obowiązkiem pracownika ochrony jest: podejmowanie interwencji  

w przypadku prób zakłócenia spokoju, zagrożenia bezpieczeństwa osób, zaboru  

i dewastacji mienia UDT w Poznaniu. 

2. Pracownik ochrony na bieżąco, w godzinach pracy, udaremnia wejście na teren obiektu 

osób nieuprawnionych, wymienia informacje, udziela pomocy w sytuacjach 

nadzwyczajnych tj. zagrożenie terrorystyczne, klęska żywiołowa, awaria techniczna, lub 

ewakuacja doraźna, itp. 

3. W czasie wykonywania zadań obowiązkiem pracownika ochrony jest: 

1) prowadzenie Książki ewidencji klientów/gości UDT, weryfikacja tożsamości oraz 

uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu wraz z wydawaniem 

identyfikatorów i informowaniem upoważnionego pracownika UDT o wizycie interesanta; 

2) informowanie interesantów o potrzebie zaczekania na wprowadzenie na teren obiektu 

przez asystującego mu pracownika UDT – nie dotyczy uczestników 

szkoleń/konferencji/seminariów dla klientów UDT. Po zakończonej wizycie asystujący 

pracownik UDT odprowadza interesanta, który zdaje identyfikator; 

3) w przypadku uczestników szkoleń/konferencji/seminariów dla klientów UDT pracownik 

firmy ochrony korzysta z listy otrzymanej od opiekuna szkolenia/konferencji/seminarium, 

weryfikuje tożsamość osoby i kieruje ją do punktu rejestracji danego wydarzenia oraz 

wydaje identyfikator, przypisując jego numer do danej osoby, oraz po zakończeniu 

szkolenia potwierdza fakt zdania identyfikatora w rejestrze; 

4) obsługa bramy wjazdowej na teren UDT, otwieranie drzwi wejściowych do budynku; 

5) wydawanie, przyjmowanie oraz ewidencjonowanie kluczy do pomieszczeń; 

6) obsługa rozmów telefonicznych; 

7) przyjmowanie i kontrola przychodzącej korespondencji/paczek oraz przekazywanie jej 

do Kancelarii; 

8) dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy; 

9) wzywanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku braku uprawnień do przebywania 

na jego terenie; 

10) kontrola osób oraz pojazdów w celu sprawdzenia czy mienie UDT nie jest bezprawnie 

wynoszone lub wywożone; 

11) kontrola i nadzorowanie załadunku i rozładunku materiałów dostarczanych oraz 

wywożonych z UDT; 

12) prowadzenie systematycznej obserwacji zdarzeń rejestrowanych i wyświetlanych na 

urządzeniach ESZ, a w przypadku ich awarii zgłoszenie odpowiednim osobom celem 

najszybszego usunięcia ujawnionych usterek; 

13) kontrola pilotów oraz systemu antynapadowego przynajmniej jeden raz w miesiącu; 

14) w każdej wykrytej sytuacji, która odbiega od normy, która w ocenie pracownika 

ochrony nie powinna mieć miejsca, zgłoszenie najpóźniej następnego dnia 

przedstawicielowi Zamawiającego w formie pisemnej notatki, także w przypadku 

każdorazowego wygenerowania sygnału alarmowego przez ESZ. 

4. Po godzinach pracy UDT pracownik ochrony zamyka bramę oraz drzwi wejściowe do 

budynków, a po zapadnięciu zmroku włącza oświetlenie wewnętrzne w holu i przed 

wejściem głównym do budynku. 

5. W godzinach 16:00–8:00 dnia następnego w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne 

od pracy pracownik ochrony wykonuje rejestrowany elektronicznie i monitorowany przez 

CMA obchód zewnętrzny terenu posesji oraz wewnętrzny budynku UDT, zgodnie  

z wyznaczoną trasą, w różnych odstępach czasowych – nie mniej niż 9 razy, w tym 4 razy 

w porze nocnej. 

6. Pracownik ochrony wykonuje zadania związane z przyjmowaniem i wydawaniem kluczy 

użytkownikom pomieszczeń oraz pracownikom firmy sprzątającej, a także prowadzi ich 

ewidencję. Po godzinach służbowych i wykonaniu prac porządkowych przez firmę 

sprzątającą pracownik ochrony sprawdza czy wszystkie klucze od pomieszczeń służbowych 

zostały zdane. 

7. Pracownik ochrony może wchodzić do pomieszczeń zamkniętych, w przypadku 

zaobserwowania w danym pomieszczeniu zjawiska odbiegającego od normy, np. załączenie 

się SSWiN lub dochodzący hałas, stwierdzenia niedomkniętego okna, itp. na polecenie 

osoby upoważnionej ze strony UDT, po czym zaistniałą sytuację opisuje w Książce ochrony 

UDT. 
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8. Pracownicy firm współpracujących zaangażowanych przez UDT na podstawie 

umowy/zlecenia na wykonywanie prac np.: remontowo-budowlanych, elektrycznych, 

instalatorskich, stolarskich, porządkowych, itp. realizujący usługi po godzinach pracy UDT, 

mogą być dopuszczeni do pracy jedynie po wcześniejszym poinformowaniu pracownika 

ochrony przez upoważnioną osobę ze strony UDT. Powyższy fakt odnotowuje się w Książce 

ochrony UDT – pracownik ochrony ma obowiązek wylegitymowania osób wykonujących 

ww. prace i wpisania ich do odpowiedniego rejestru – odnotowanie danych osobowych tych 

pracowników i czas ich przebywania na terenie chronionego obiektu. 

9. Pracownik ochrony zobowiązany jest do zapoznania się z Instrukcją bezpieczeństwa 

pożarowego obowiązującą w obiekcie UDT w Bydgoszczy, planem rozmieszczenia sprzętu 

gaśniczego w  budynkach oraz innymi instrukcjami i procedurami obowiązującymi w UDT 

wynikającymi m.in. z wymagań normy ISO/IEC 27001, a także z zasadami postępowania 

obowiązującymi w przypadku wystąpienia zagrożeń - przestrzegania i bezwzględnego 

zastosowania się do ich zapisów.  

10. W przypadku ogłoszenia doraźnej ewakuacji personelu UDT, pracownik ochrony 

wykonuje polecenia kierującego akcją. 

 

IV. KONTROLA WYKONYWANIA ZADAŃ OCHRONY 

1. Pracownik ochrony może być kontrolowany o każdej porze – bez wcześniejszego 

uprzedzenia. 

2. Kontrolę mogą przeprowadzić: bezpośredni przełożeni pracownika ochrony oraz osoby 

przez nich upoważnione, a także Kierownictwo UDT w Bydgoszczy. 

3. W przypadku naruszenia zasad wykonywania zadań ochrony, nienależytego lub nie 

wywiązywania się z obowiązków przez pracownika ochrony, ponoszą oni konsekwencje 

przewidziane w ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

 

V. WYKAZ CZYNNOŚCI PRZY ZDAWANIU I PRZEJMOWANIU ZADAŃ OCHRONY 

1. Przejmowanie i przekazywanie zadań ochrony następuje w godzinach 6:00-6:30. 

2. Pracownik ochrony przed przejęciem zadań ochrony zobowiązany jest: 

1) sprawdzić stan dokumentacji służbowej oraz wyposażenia pracownika ochrony; 

2) przed przejęciem zadań ochrony wykonać obchód terenu z pracownikiem kończącym 

pracę; 

3) sprawdzić stan kluczy oddanych na przechowanie z zapisami w Książce ewidencji 

kluczy; 

4) zapoznać się z meldunkiem przekazującego wykonywanie zadań ochrony; 

5) podpisać przejęcie wykonywania zadań ochrony w Książce ochrony UDT. 

3. Pracownik ochrony przekazujący wykonywanie zadań ochrony ma obowiązek: 

1) sporządzić pisemny meldunek z przebiegu wykonywania zadań ochrony w Książce 

ochrony UDT; 

2) przygotować dokumentację oraz wyposażenie do przekazania zmiennikowi; 

3) przekazać przyjmującemu zadania ochrony wszystkie otrzymane polecenia dotyczące 

ochrony obiektu UDT; 

4) podpisać meldunek i sprawnie przekazać zadania ochrony. 

4. Wykonywanie zadań ochrony potwierdzane jest i uważa się za przekazane nowej 

zmianie z chwilą podpisania meldunku w Książce ochrony UDT przez zmiennika. 

 

VI. PROWADZONA DOKUMENTACJA 

Dokumentacja służbowa prowadzona przez pracowników ochrony: 

1) Książka ochrony UDT 

2) Książka ewidencji kluczy 

3) Książka ewidencji klientów/gości UDT 

4) Książka ewidencji osób z firm współpracujących z UDT, tj. firmy sprzątającej, 

serwisującej maszyny/urządzenia, remontowo-budowlanej, itp. 

5) Książka dyspozycji 

6) Książka ruchu pojazdów 

 

Zamawiający zobowiązuje się do opracowania, przygotowania i przekazania Wykonawcy 

wymaganej do prowadzenia dokumentacji przez pracowników ochrony. 
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Wspomnianą dokumentację, po zakończeniu/zapełnieniu wpisów, należy bezzwłocznie 

przekazać Zamawiającemu. 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1d do umowy 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

R E G U L A M I N 

O C H R O N Y 

OBIEKTU URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO 

W GDAŃSKU PRZY UL. TRAKT ŚW. WOJCIECHA 215B 
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Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w Gdańsku 

położonego przy ul. Trakt Św. Wojciecha 215B obejmuje jeden budynek na nieruchomości 

gruntowej wraz z parkingiem. 

 

I. GŁÓWNE ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa personelu, infrastruktury i mienia tj. urządzenia, sprzęt, 

pojazdy oraz dokumentacja UDT. 

2. Dozór sygnałów alarmowych generowanych przez elektroniczne systemy zabezpieczeń 

(ESZ) zainstalowane w chronionym obiekcie. 

3. Całodobowy monitoring sygnałów alarmowych systemu sygnalizacji włamania i napadu 

(SSWiN) za pośrednictwem nadajnika radiowego lub nadajnika GSM/GPRS wraz  

z zapewnieniem reakcji i  przyjazdu Grupy interwencyjnej oraz w razie potrzeby 

wezwaniem straży pożarnej i Policji. 

4. Przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym oraz podejmowanie 

działań prewencyjnych w tym zakresie. 

5. Niezwłoczne meldowanie upoważnionemu pracownikowi UDT w Gdańsku oraz swoim 

przełożonym o: 

1) napadzie, dokonaniu włamania do pomieszczeń UDT lub zagrożeniu terrorystycznym  

i poinformowaniu Policji o tym zdarzeniu; 

2) wybuchu pożaru w obiekcie UDT lub w sąsiednich posesjach oraz natychmiastowe 

poinformowanie straży pożarnej i dalsze postępowanie zgodnie z Instrukcją 

bezpieczeństwa pożarowego; 

3) awarii technicznej w obiekcie UDT lub w jego najbliższym otoczeniu i niezwłoczne 

powiadomienie odpowiednich służb technicznych lub straży pożarnej i Policji; 

4) katastrofach naturalnych, losowych takich jak: powódź, huragan, wyładowania 

atmosferyczne, jeżeli zagraża to obiektowi UDT; 

5) wystąpienie powyższych zdarzeń/zagrożeń odnotowuje się w Książce ochrony UDT. 

 

II. ZASADY WYKONYWANIA ZADAŃ OCHRONY 

1. Zadania ochrony wykonywane są w systemie 10-godzinnym przez jednego 

pracownika ochrony Wykonawcy, wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej, w godzinach 6:30-16:30 w dni robocze. 

2. Miejscem wykonywania zadań ochrony jest wydzielone stanowisko w chronionym 

obiekcie.  

3. W czasie wykonywania zadań pracownikowi ochrony nie wolno oddalać się poza strefę 

chronioną budynku, spać oraz zajmować się czynnościami nie związanymi z ochroną UDT. 

W razie konieczności oddalenia się na krótki okres, pracownik ochrony powinien zapewnić 

sobie zastępstwo. Niedopuszczalne jest opuszczenie miejsca pracy dla załatwienia spraw 

poza obrębem chronionego obiektu. 

4. Pracownikowi ochrony zabrania się zgłaszania do pracy pod wpływem alkoholu lub/oraz 

środków odurzających oraz ich spożywanie i zażywanie. 

5. Pracownik ochrony może korzystać z telefonu stacjonarnego udostępnionego przez 

Zamawiającego, jedynie do celów służbowych związanych z realizacją zadań ochrony. 

6. W przypadku nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku w czasie wykonywania 

zadań ochrony, pracownik ochrony bezzwłocznie powiadamia bezpośredniego 

przełożonego oraz w  zależności od stanu zdrowia Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

– nr tel. 112. 

7. Ubiór pracownika ochrony powinien być formalny, elegancki i czysty. 

 

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OCHRONY 
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1. Podstawowym obowiązkiem pracownika ochrony jest: podejmowanie interwencji  

w przypadku prób zakłócenia spokoju, zagrożenia bezpieczeństwa osób, zaboru  

i dewastacji mienia UDT w Gdańsku. 

2. Pracownik ochrony na bieżąco, w godzinach pracy udaremnia wejście na teren obiektu 

osób nieuprawnionych, wymienia informacje, udziela pomocy w sytuacjach 

nadzwyczajnych, tj. zagrożenie terrorystyczne, klęska żywiołowa, awaria techniczna, lub 

ewakuacja doraźna, itp. 

3. W czasie wykonywania zadań obowiązkiem pracownika ochrony jest: 

1) prowadzenie Książki ewidencji klientów/gości UDT, weryfikacja tożsamości oraz 

uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu wraz z wydawaniem 

identyfikatorów; 

2) otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych do budynku, obsługa systemu SSWiN,  

tj. m.in. każdorazowe jego załączanie w stan czuwania przed wyjściem i opuszczeniem 

chronionego obiektu oraz wyłączanie przed wejściem do budynku, gdy uprzednio został on 

załączony; 

3) dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy; 

4) wzywanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku braku uprawnień do przebywania 

na jego terenie; 

5) kontrola osób oraz pojazdów w celu sprawdzenia czy mienie UDT nie jest bezprawnie 

wynoszone lub wywożone; 

6) kontrola załadunku i rozładunku materiałów dostarczanych oraz wywożonych z UDT; 

7) prowadzenie systematycznej obserwacji zdarzeń rejestrowanych i wyświetlanych na 

urządzeniach ESZ, a w przypadku ich awarii zgłoszenie odpowiednim osobom celem 

najszybszego usunięcia ujawnionych usterek; 

8) kontrola pilotów oraz systemu antynapadowego przynajmniej jeden raz w miesiącu; 

9) w każdej wykrytej sytuacji, która odbiega od normy, która w ocenie pracownika 

ochrony nie powinna mieć miejsca, zgłoszenie najpóźniej następnego dnia 

przedstawicielowi Zamawiającego w formie pisemnej notatki, także w przypadku 

każdorazowego wygenerowania sygnału alarmowego przez ESZ; 

10) obsługa oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego budynku. 

4. Pracownicy firm współpracujących zaangażowanych przez UDT na podstawie 

umowy/zlecenia na wykonywanie prac np.: remontowo-budowlanych, elektrycznych, 

instalatorskich, stolarskich, porządkowych, itp. realizujący usługi po godzinach pracy UDT, 

mogą być dopuszczeni do pracy jedynie po wcześniejszym poinformowaniu pracownika 

ochrony przez upoważnioną osobę ze strony UDT. Powyższy fakt odnotowuje się w Książce 

ochrony UDT – pracownik ochrony ma obowiązek wylegitymowania osób wykonujących 

ww. prace i wpisania ich do odpowiedniego rejestru – odnotowanie danych osobowych tych 

pracowników i czas ich przebywania na terenie chronionego obiektu. 

5. Przed rozpoczęciem i zakończeniem pracy pracownik ochrony wykonuje rejestrowany 

elektronicznie obchód zewnętrzny terenu posesji oraz wewnętrzny budynku UDT, zgodnie 

z wyznaczoną trasą – nie mniej niż 2 razy. 

6. Pracownik ochrony zobowiązany jest do zapoznania się z Instrukcją bezpieczeństwa 

pożarowego obowiązującą w obiekcie UDT w Gdańsku, planem rozmieszczenia sprzętu 

gaśniczego w budynkach oraz innymi instrukcjami i procedurami obowiązującymi w UDT 

wynikającymi m.in. z wymagań normy ISO/IEC 27001, a także z zasadami postępowania 

obowiązującymi w przypadku wystąpienia zagrożeń - przestrzegania i bezwzględnego 

zastosowania się do ich zapisów.  

7. W przypadku ogłoszenia doraźnej ewakuacji personelu UDT, pracownik ochrony 

wykonuje polecenia kierującego akcją. 

 

IV. KONTROLA WYKONYWANIA ZADAŃ OCHRONY 

1. Pracownik ochrony może być kontrolowany o każdej porze – bez wcześniejszego 

uprzedzenia. 

2. Kontrolę mogą przeprowadzić: bezpośredni przełożeni pracownika ochrony oraz osoby 

przez nich upoważnione, a także Kierownictwo UDT w Gdańsku. 

3. W przypadku naruszenia zasad wykonywania zadań ochrony, nienależytego lub nie 

wywiązywania się z obowiązków przez pracownika ochrony, ponoszą oni konsekwencje 

przewidziane w ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. 
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V. WYKAZ CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM I PO ZAKOŃCZENIU 

WYKONYWANIA ZADAŃ OCHRONY 

1. Rozpoczęcie wykonywania zadań ochrony następuje o godzinie 6:30, a zakończenie  

o godzinie 16:30. 

2. Pracownik ochrony przed rozpoczęciem wykonywania zadań ochrony zobowiązany 

jest: 

1) sprawdzić stan dokumentacji służbowej oraz wyposażenia pracownika ochrony; 

2) zapoznać się z zapisami w Książce ochrony UDT. 

3. Pracownik ochrony przed zakończeniem wykonywania zadań ochrony ma obowiązek: 

1) sporządzić pisemny meldunek z przebiegu wykonywania zadań ochrony w Książce 

ochrony UDT; 

2) wpisać do Książki ochrony UDT wszystkie otrzymane polecenia dotyczące ochrony 

obiektu UDT. 

4. Wykonywanie zadań ochrony potwierdzane jest podpisaniem meldunku w Książce 

ochrony UDT przez pracownika ochrony. 

 

VI. PROWADZONA DOKUMENTACJA 

Dokumentacja służbowa prowadzona przez pracowników ochrony: 

1) Książka ochrony UDT 

2) Książka ewidencji kluczy 

3) Książka ewidencji klientów/gości UDT 

 

Zamawiający zobowiązuje się do opracowania, przygotowania i przekazania Wykonawcy 

wymaganej do prowadzenia dokumentacji przez pracowników ochrony. 

Wspomnianą dokumentację, po zakończeniu/zapełnieniu wpisów, należy bezzwłocznie 

przekazać Zamawiającemu. 
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Załącznik nr 1e do umowy 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

R E G U L A M I N 

O C H R O N Y 

OBIEKTU URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO 

W PŁOCKU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 10C 
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Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w Płocku 

położonego przy ul. Kilińskiego 10C obejmuje jeden budynek na ogrodzonej nieruchomości 

gruntowej wraz z  parkingami. 

 

I. GŁÓWNE ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa personelu, infrastruktury i mienia tj. urządzenia, sprzęt, 

pojazdy oraz dokumentacja UDT. 

2. Dozór sygnałów alarmowych generowanych przez elektroniczne systemy zabezpieczeń 

(ESZ) zainstalowane w chronionym obiekcie. 

3. Całodobowy monitoring sygnałów alarmowych systemu sygnalizacji włamania i napadu 

(SSWiN) oraz systemu sygnalizacji pożaru (SSP) za pośrednictwem nadajnika radiowego 

lub nadajnika GSM/GPRS wraz z zapewnieniem reakcji i  przyjazdu Grupy interwencyjnej 

oraz w razie potrzeby wezwaniem straży pożarnej i Policji. 

4. Przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym oraz podejmowanie 

działań prewencyjnych w tym zakresie. 

5. Niezwłoczne meldowanie upoważnionemu pracownikowi UDT w Płocku oraz swoim 

przełożonym o: 

1) napadzie, dokonaniu włamania do pomieszczeń UDT lub zagrożeniu terrorystycznym  

i poinformowaniu Policji o tym zdarzeniu; 

2) wybuchu pożaru w obiekcie UDT lub w sąsiednich posesjach oraz natychmiastowe 

poinformowanie straży pożarnej i dalsze postępowanie zgodnie z Instrukcją 

bezpieczeństwa pożarowego; 

3) awarii technicznej w obiekcie UDT lub w jego najbliższym otoczeniu i niezwłoczne 

powiadomienie odpowiednich służb technicznych lub straży pożarnej i Policji; 

4) katastrofach naturalnych, losowych takich jak: powódź, huragan, wyładowania 

atmosferyczne, jeżeli zagraża to obiektowi UDT; 

5) wystąpienie powyższych zdarzeń/zagrożeń odnotowuje się w Książce ochrony UDT. 

 

II. ZASADY WYKONYWANIA ZADAŃ OCHRONY 

1. Zadania ochrony wykonywane są w systemie 12-godzinnym przez jednego 

pracownika ochrony Wykonawcy, wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej, w godzinach 6:00-18:00 w dni robocze. 

2. Miejscem wykonywania zadań ochrony jest wydzielone stanowisko w holu na parterze 

budynku. 

3. W czasie wykonywania zadań pracownikowi ochrony nie wolno oddalać się poza strefę 

chronioną budynku, spać oraz zajmować się czynnościami nie związanymi z ochroną UDT. 

W razie konieczności oddalenia się na krótki okres, pracownik ochrony powinien zapewnić 

sobie zastępstwo. Niedopuszczalne jest opuszczenie miejsca pracy dla załatwienia spraw 

poza obrębem chronionego obiektu. 

4. Pracownikowi ochrony zabrania się zgłaszania do pracy pod wpływem alkoholu lub/oraz 

środków odurzających oraz ich spożywanie i zażywanie. 

5. Pracownik ochrony może korzystać z telefonu stacjonarnego udostępnionego przez 

Zamawiającego, jedynie do celów służbowych związanych z realizacją zadań ochrony. 

6. W przypadku nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku w czasie wykonywania 

zadań ochrony, pracownik ochrony bezzwłocznie powiadamia bezpośredniego 

przełożonego oraz w  zależności od stanu zdrowia Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

– nr tel. 112. 

7. Ubiór pracownika ochrony powinien być formalny, elegancki i czysty. 

 

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OCHRONY 

1. Podstawowym obowiązkiem pracownika ochrony jest: podejmowanie interwencji  

w przypadku prób zakłócenia spokoju, zagrożenia bezpieczeństwa osób, zaboru  

i dewastacji mienia UDT w Płocku. 

2. Pracownik ochrony na bieżąco, w godzinach pracy udaremnia wejście na teren obiektu 

osób nieuprawnionych, wymienia informacje, udziela pomocy w sytuacjach 
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nadzwyczajnych, tj. zagrożenie terrorystyczne, klęska żywiołowa, awaria techniczna, lub 

ewakuacja doraźna, itp. 

3. W czasie wykonywania zadań obowiązkiem pracownika ochrony jest: 

1) prowadzenie Książki ewidencji klientów/gości UDT, weryfikacja tożsamości oraz 

uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu wraz z wydawaniem 

identyfikatorów; 

2) obsługa bramy wjazdowej na teren UDT oraz szlabanu, otwieranie drzwi wejściowych 

do budynku, obsługa systemu SSWiN, tj. m.in. każdorazowe jego załączanie w stan 

czuwania przed wyjściem i opuszczeniem chronionego obiektu oraz wyłączanie przed 

wejściem do budynku, po uprzednim jego załączeniu; 

3) wydawanie, przyjmowanie oraz ewidencjonowanie kluczy do pomieszczeń; 

4) dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy; 

5) wzywanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku braku uprawnień do przebywania 

na jego terenie; 

6) kontrola osób oraz pojazdów w celu sprawdzenia czy mienie UDT nie jest bezprawnie 

wynoszone lub wywożone; 

7) kontrola załadunku i rozładunku materiałów dostarczanych oraz wywożonych z UDT; 

8) prowadzenie systematycznej obserwacji zdarzeń rejestrowanych i wyświetlanych  

na urządzeniach ESZ, a w przypadku ich awarii zgłoszenie odpowiednim osobom celem 

najszybszego usunięcia ujawnionych usterek; 

9) kontrola pilotów oraz systemu antynapadowego przynajmniej jeden raz w miesiącu; 

10) w każdej wykrytej sytuacji, która odbiega od normy, która w ocenie pracownika 

ochrony nie powinna mieć miejsca, zgłoszenie najpóźniej następnego dnia 

przedstawicielowi Zamawiającego w formie pisemnej notatki, także w przypadku 

każdorazowego wygenerowania sygnału alarmowego przez ESZ. 

4. Po godzinach pracy UDT pracownik ochrony zamyka bramy oraz drzwi wejściowe do 

budynków, a po zapadnięciu zmroku włącza oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne budynku. 

5. W godzinach 15:15-18:00 pracownik ochrony wykonuje rejestrowany elektronicznie 

obchód zewnętrzny terenu posesji oraz wewnętrzny budynku UDT, zgodnie z wyznaczoną 

trasą, w różnych odstępach czasowych – nie mniej niż 2 razy. 

6. Pracownik ochrony wykonuje zadania związane z przyjmowaniem i wydawaniem kluczy 

użytkownikom pomieszczeń oraz pracownikom firmy sprzątającej, a także prowadzi ich 

ewidencję. Po godzinach służbowych i wykonaniu prac porządkowych przez firmę 

sprzątającą pracownik ochrony sprawdza czy wszystkie klucze od pomieszczeń służbowych 

zostały zdane, a następnie wykonuje obchód po wszystkich piętrach w celu sprawdzenia 

zamknięcia pomieszczeń oraz dokonuje sprawdzenia czy nie przebywają na terenie obiektu 

osoby po godzinach służbowych. Pracownik ochrony, może wchodzić do pomieszczeń 

zamkniętych, w przypadku zaobserwowania w danym pomieszczeniu zjawiska 

odbiegającego od normy, np. załączenie się SSWiN lub dochodzący hałas, stwierdzenia 

niedomkniętego okna, itp. na polecenie osoby upoważnionej ze strony UDT, po czym 

zaistniałą sytuację opisuje w Książce ochrony UDT. 

7. Pracownicy firm współpracujących zaangażowanych przez UDT na podstawie 

umowy/zlecenia na wykonywanie prac np.: remontowo-budowlanych, elektrycznych, 

instalatorskich, stolarskich, porządkowych, itp. realizujący usługi po godzinach pracy UDT, 

mogą być dopuszczeni do pracy jedynie po wcześniejszym poinformowaniu pracownika 

ochrony przez upoważnioną osobę ze strony UDT. Powyższy fakt odnotowuje się w Książce 

ochrony UDT – pracownik ochrony ma obowiązek wylegitymowania osób wykonujących 

ww. prace i wpisania ich do odpowiedniego rejestru – odnotowanie danych osobowych tych 

pracowników i czas ich przebywania na terenie chronionego obiektu. 

8. Na teren parkingu mogą wjeżdżać samochody pracowników UDT oraz samochody 

dostawców usług tylko po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie pracownika ochrony 

przez osobę upoważnioną ze strony UDT. W miarę posiadania wolnych miejsc mogą być 

wpuszczane samochody interesantów. 

9. Pracownik ochrony zobowiązany jest do zapoznania się z Instrukcją bezpieczeństwa 

pożarowego obowiązującą w obiekcie UDT w Płocku, planem rozmieszczenia sprzętu 

gaśniczego w budynkach oraz  innymi instrukcjami i procedurami obowiązującymi w UDT 

wynikającymi m.in. z wymagań normy ISO/IEC 27001, a także z zasadami postępowania 

obowiązującymi w przypadku wystąpienia zagrożeń - przestrzegania i bezwzględnego 

zastosowania się do ich zapisów.  
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10. W przypadku ogłoszenia doraźnej ewakuacji personelu UDT, pracownik ochrony 

wykonuje polecenia kierującego akcją. 

 

 

IV. KONTROLA WYKONYWANIA ZADAŃ OCHRONY 

1. Pracownik ochrony może być kontrolowany o każdej porze – bez wcześniejszego 

uprzedzenia. 

2. Kontrolę mogą przeprowadzić: bezpośredni przełożeni pracownika ochrony oraz osoby 

przez nich upoważnione, a także Kierownictwo UDT w Płocku. 

3. W przypadku naruszenia zasad wykonywania zadań ochrony, nienależytego lub nie 

wywiązywania się z obowiązków przez pracownika ochrony, ponoszą oni konsekwencje 

przewidziane w ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

 

V. WYKAZ CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM I PO ZAKOŃCZENIU 

WYKONYWANIA ZADAŃ OCHRONY 

1. Rozpoczęcie wykonywania zadań ochrony następuje o godzinie 6:00, a zakończenie  

o godzinie 18:00. 

2. Pracownik ochrony przed rozpoczęciem wykonywania zadań ochrony zobowiązany 

jest: 

1) sprawdzić stan dokumentacji służbowej oraz wyposażenia pracownika ochrony; 

2) sprawdzić stan kluczy oddanych na przechowanie z zapisami w Książce ewidencji 

kluczy; 

3) zapoznać się z zapisami w Książce ochrony UDT. 

3. Pracownik ochrony przed zakończeniem wykonywania zadań ochrony ma obowiązek: 

1) sporządzić pisemny meldunek z przebiegu wykonywania zadań ochrony w Książce 

ochrony UDT; 

2) wpisać do Książki ochrony UDT wszystkie otrzymane polecenia dotyczące ochrony 

obiektu UDT. 

4. Wykonywanie zadań ochrony potwierdzane jest podpisaniem meldunku w Książce 

ochrony UDT przez pracownika ochrony. 

 

VI. PROWADZONA DOKUMENTACJA 

Dokumentacja służbowa prowadzona przez pracowników ochrony: 

1) Książka ochrony UDT 

2) Książka ewidencji kluczy 

3) Książka ewidencji klientów/gości UDT 

4) Książka ewidencji osób z firm współpracujących z UDT, tj. firmy sprzątającej, 

serwisującej maszyny/urządzenia, remontowo-budowlanej, itp. 

 

Zamawiający zobowiązuje się do opracowania, przygotowania i przekazania Wykonawcy 

wymaganej do prowadzenia dokumentacji przez pracowników ochrony. 

Wspomnianą dokumentację, po zakończeniu/zapełnieniu wpisów, należy bezzwłocznie 

przekazać Zamawiającemu. 
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Załącznik nr 1f do umowy 
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Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w Szczecinie 

położonego przy ul. Wincentego Pola 2B obejmuje dwa budynki na ogrodzonej 

nieruchomości gruntowej. 

 

I. GŁÓWNE ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa personelu, infrastruktury i mienia tj. urządzenia, sprzęt, 

pojazdy oraz dokumentacja UDT. 

2. Dozór sygnałów alarmowych generowanych przez elektroniczne systemy zabezpieczeń 

(ESZ) zainstalowane w chronionym obiekcie. 

3. Całodobowy monitoring sygnałów alarmowych systemu sygnalizacji włamania i napadu 

(SSWiN) za pośrednictwem nadajnika radiowego lub nadajnika GSM/GPRS wraz  

z zapewnieniem reakcji i przyjazdu Grupy interwencyjnej oraz w razie potrzeby wezwaniem 

straży pożarnej i Policji. 

4. Przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym oraz podejmowanie 

działań prewencyjnych w tym zakresie. 

5. Niezwłoczne meldowanie upoważnionemu pracownikowi UDT w Szczecinie oraz swoim 

przełożonym o: 

1) napadzie, dokonaniu włamania do pomieszczeń UDT lub zagrożeniu terrorystycznym  

i poinformowaniu Policji o tym zdarzeniu; 

2) wybuchu pożaru w obiekcie UDT lub w sąsiednich posesjach oraz natychmiastowe 

poinformowanie straży pożarnej i dalsze postępowanie zgodnie z Instrukcją 

bezpieczeństwa pożarowego; 

3) awarii technicznej w obiekcie UDT lub w jego najbliższym otoczeniu i niezwłoczne 

powiadomienie odpowiednich służb technicznych lub straży pożarnej i Policji; 

4) katastrofach naturalnych, losowych takich jak: powódź, huragan, wyładowania 

atmosferyczne, jeżeli zagraża to obiektowi UDT; 

5) wystąpienie powyższych zdarzeń/zagrożeń odnotowuje się w Książce ochrony UDT. 

 

II. ZASADY WYKONYWANIA ZADAŃ OCHRONY 

1. Zadania ochrony wykonywane są w systemie 10-godzinnym przez jednego 

pracownika ochrony Wykonawcy, wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej, w godzinach 6:45-16:45 w dni robocze. 

2. Miejscem wykonywania zadań ochrony jest wydzielone stanowisko w holu chronionego 

obiektu. 

3. W czasie wykonywania zadań pracownikowi ochrony nie wolno oddalać się poza strefę 

chronioną budynku, spać oraz zajmować się czynnościami nie związanymi z ochroną UDT. 

W razie konieczności oddalenia się na krótki okres, pracownik ochrony powinien zapewnić 

sobie zastępstwo. Niedopuszczalne jest opuszczenie miejsca pracy dla załatwienia spraw 

poza obrębem chronionego obiektu. 

4. Pracownikowi ochrony zabrania się zgłaszania do pracy pod wpływem alkoholu lub/oraz 

środków odurzających oraz ich spożywanie i zażywanie. 

5. Pracownik ochrony może korzystać z telefonu stacjonarnego udostępnionego przez 

Zamawiającego, jedynie do celów służbowych związanych z realizacją zadań ochrony. 

6. W przypadku nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku w czasie wykonywania 

zadań ochrony, pracownik ochrony bezzwłocznie powiadamia bezpośredniego 

przełożonego oraz w  zależności od stanu zdrowia Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

– nr tel. 112. 

7. Ubiór pracownika ochrony powinien być formalny, elegancki i czysty. 

 

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OCHRONY 

1. Podstawowym obowiązkiem pracownika ochrony jest: podejmowanie interwencji  

w przypadku prób zakłócenia spokoju, zagrożenia bezpieczeństwa osób, zaboru  

i dewastacji mienia UDT w Szczecinie. 

2. Pracownik ochrony na bieżąco, w godzinach pracy udaremnia wejście na teren obiektu 

osób nieuprawnionych, wymienia informacje, udziela pomocy w sytuacjach 
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nadzwyczajnych, tj. zagrożenie terrorystyczne, klęska żywiołowa, awaria techniczna, lub 

ewakuacja doraźna, itp. 

3. W czasie wykonywania zadań obowiązkiem pracownika ochrony jest: 

1) prowadzenie Książki ewidencji klientów/gości UDT, weryfikacja tożsamości oraz 

uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu wraz z wydawaniem 

identyfikatorów; 

2) obsługa bramy wjazdowej na teren UDT oraz furtki, obsługa systemu SSWiN,  

tj. m.in. każdorazowe jego załączanie w stan czuwania przed wyjściem i opuszczeniem 

chronionego obiektu oraz wyłączanie przed wejściem do budynku, gdy uprzednio został 

załączony; 

3) dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy; 

4) wzywanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku braku uprawnień do przebywania 

na jego terenie; 

5) kontrola osób oraz pojazdów w celu sprawdzenia czy mienie UDT nie jest bezprawnie 

wynoszone lub wywożone; 

6) kontrola załadunku i rozładunku materiałów dostarczanych oraz wywożonych z UDT; 

7) prowadzenie systematycznej obserwacji zdarzeń rejestrowanych i wyświetlanych  

na urządzeniach ESZ, a w przypadku ich awarii zgłoszenie odpowiednim osobom celem 

najszybszego usunięcia ujawnionych usterek; 

8) kontrola pilotów oraz systemu antynapadowego przynajmniej jeden raz w miesiącu; 

9) w każdej wykrytej sytuacji, która odbiega od normy, która w ocenie pracownika 

ochrony nie powinna mieć miejsca, zgłoszenie najpóźniej następnego dnia 

przedstawicielowi Zamawiającego w formie pisemnej notatki, także w przypadku 

każdorazowego wygenerowania sygnału alarmowego przez ESZ. 

4. Po godzinach pracy UDT pracownik ochrony zamyka bramę wjazdową oraz furtkę 

wejściową, a na koniec swojej pracy i po wykonaniu prac porządkowych przez personel 

sprzątający, sprawdza czy wszystkie klucze od pomieszczeń zostały zdane. Następnie 

pracownik ochrony wykonuje obchód wokół budynku – przed załączeniem systemu SSWiN 

w celu sprawdzenia, czy nie przebywają na terenie obiektu osoby po godzinach służbowych 

oraz w celu zamknięcia pomieszczeń i okien. 

5. Pracownicy firm współpracujących zaangażowanych przez UDT na podstawie 

umowy/zlecenia na wykonywanie prac np.: remontowo-budowlanych, elektrycznych, 

instalatorskich, stolarskich, porządkowych, itp. realizujący usługi po godzinach pracy UDT, 

mogą być dopuszczeni do pracy jedynie po wcześniejszym poinformowaniu pracownika 

ochrony przez upoważnioną osobę ze strony UDT. Powyższy fakt odnotowuje się w Książce 

ochrony UDT – pracownik ochrony ma obowiązek wylegitymowania osób wykonujących 

ww. prace i wpisania ich do odpowiedniego rejestru – odnotowanie danych osobowych tych 

pracowników i czas ich przebywania na terenie chronionego obiektu. 

6. Pracownik ochrony zobowiązany jest do zapoznania się z Instrukcją bezpieczeństwa 

pożarowego obowiązującą w obiekcie UDT w Szczecinie, planem rozmieszczenia sprzętu 

gaśniczego w budynkach oraz innymi instrukcjami i procedurami obowiązującymi w UDT 

wynikającymi m.in. z wymagań normy ISO/IEC 27001, a także z zasadami postępowania 

obowiązującymi w przypadku wystąpienia zagrożeń - przestrzegania i bezwzględnego 

zastosowania się do ich zapisów.  

7. W przypadku ogłoszenia doraźnej ewakuacji personelu UDT, pracownik ochrony 

wykonuje polecenia kierującego akcją. 

 

IV. KONTROLA WYKONYWANIA ZADAŃ OCHRONY 

1. Pracownik ochrony może być kontrolowany o każdej porze – bez wcześniejszego 

uprzedzenia. 

2. Kontrolę mogą przeprowadzić: bezpośredni przełożeni pracownika ochrony oraz osoby 

przez nich upoważnione, a także Kierownictwo UDT w Szczecinie. 

3. W przypadku naruszenia zasad wykonywania zadań ochrony, nienależytego lub nie 

wywiązywania się z obowiązków przez pracownika ochrony, ponoszą oni konsekwencje 

przewidziane w ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

 

V. WYKAZ CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM I PO ZAKOŃCZENIU 

WYKONYWANIA ZADAŃ OCHRONY 
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1. Rozpoczęcie wykonywania zadań ochrony następuje o godzinie 6:45, a zakończenie  

o godzinie 16:45. 

2. Pracownik ochrony przed rozpoczęciem wykonywania zadań ochrony zobowiązany 

jest: 

1) sprawdzić stan dokumentacji służbowej oraz wyposażenia pracownika ochrony; 

2) zapoznać się z zapisami w Książce ochrony UDT. 

3. Pracownik ochrony przed zakończeniem wykonywania zadań ochrony ma obowiązek: 

1) sporządzić pisemny meldunek z przebiegu wykonywania zadań ochrony w Książce 

ochrony UDT; 

2) wpisać do Książki ochrony UDT wszystkie otrzymane polecenia dotyczące ochrony 

obiektu UDT. 

4. Wykonywanie zadań ochrony potwierdzane jest podpisaniem meldunku w Książce 

ochrony UDT przez pracownika ochrony. 

 

VI. PROWADZONA DOKUMENTACJA 

Dokumentacja służbowa prowadzona przez pracowników ochrony: 

1) Książka ochrony UDT 

2) Książka ewidencji kluczy 

3) Książka ewidencji klientów/gości UDT 

 

Zamawiający zobowiązuje się do opracowania, przygotowania i przekazania Wykonawcy 

wymaganej do prowadzenia dokumentacji przez pracowników ochrony. 

Wspomnianą dokumentację, po zakończeniu/zapełnieniu wpisów, należy bezzwłocznie 

przekazać Zamawiającemu. 
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Załącznik nr 1g do umowy 
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Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w Warszawie 

położonego przy ul. Radarowej 9 obejmuje budynek usytuowany w ciągu budynków 

mieszkalnych, wraz z garażem podziemnym. 

 

I. GŁÓWNE ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa personelu, infrastruktury i mienia tj. urządzenia, sprzęt, 

pojazdy oraz dokumentacja UDT. 

2. Dozór sygnałów alarmowych generowanych przez elektroniczne systemy zabezpieczeń 

(ESZ) zainstalowane w chronionym obiekcie. 

3. Całodobowy monitoring sygnałów alarmowych systemu sygnalizacji włamania i napadu 

(SSWiN) za pośrednictwem nadajnika radiowego lub nadajnika GSM/GPRS wraz  

z zapewnieniem reakcji i przyjazdu Grupy interwencyjnej oraz w razie potrzeby wezwaniem 

straży pożarnej i Policji. 

4. Przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym oraz podejmowanie 

działań prewencyjnych w tym zakresie. 

5. Niezwłoczne meldowanie upoważnionemu pracownikowi UDT w Warszawie oraz swoim 

przełożonym o: 

1) napadzie, dokonaniu włamania do pomieszczeń UDT lub zagrożeniu terrorystycznym  

i poinformowaniu Policji o tym zdarzeniu; 

2) wybuchu pożaru w obiekcie UDT lub w sąsiednich posesjach oraz natychmiastowe 

poinformowanie straży pożarnej i dalsze postępowanie zgodnie z Instrukcją 

bezpieczeństwa pożarowego; 

3) awarii technicznej w obiekcie UDT lub w jego najbliższym otoczeniu i niezwłoczne 

powiadomienie odpowiednich służb technicznych lub straży pożarnej i Policji; 

4) katastrofach naturalnych, losowych takich jak: powódź, huragan, wyładowania 

atmosferyczne, jeżeli zagraża to obiektowi UDT; 

5) wystąpienie powyższych zdarzeń/zagrożeń odnotowuje się w Książce ochrony UDT. 

 

II. ZASADY WYKONYWANIA ZADAŃ OCHRONY 

1. Zadania ochrony wykonywane są w sposób ciągły przez całą dobę, w systemie  

24-godzinnym przez jednego pracownika ochrony Wykonawcy, wpisanego na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

2. Miejscem wykonywania zadań ochrony jest dyżurka ochrony usytuowana w holu  

na parterze budynku oraz recepcja obsługiwana w godzinach 7:00-15:00. W dyżurce mogą 

przebywać jedynie pracownicy ochrony, ich przełożeni oraz osoby upoważnione ze strony 

UDT; 

3. W czasie wykonywania zadań pracownikowi ochrony nie wolno oddalać się poza strefę 

chronioną budynku, spać oraz zajmować się czynnościami nie związanymi z ochroną UDT. 

W razie konieczności oddalenia się na krótki okres, pracownik ochrony powinien zapewnić 

sobie zastępstwo. Niedopuszczalne jest opuszczenie miejsca pracy dla załatwienia spraw 

poza obrębem chronionego obiektu. 

4. Pracownikowi ochrony zabrania się zgłaszania do pracy pod wpływem alkoholu lub/oraz 

środków odurzających oraz ich spożywanie i zażywanie. 

5. Pracownik ochrony może korzystać z telefonu stacjonarnego udostępnionego przez 

Zamawiającego, jedynie do celów służbowych związanych z realizacją zadań ochrony. 

6. W przypadku nie zgłoszenia się do pracy zmiennika, pracownik ochrony powiadamia o 

tym fakcie bezpośredniego przełożonego oraz nadal realizuje zadania ochrony, aż do chwili 

zgłoszenia się wyznaczonej osoby na zmianę. Fakt ten odnotowuje się w Książce ochrony 

UDT. 

7. W przypadku nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku w czasie wykonywania 

zadań ochrony, pracownik ochrony bezzwłocznie powiadamia bezpośredniego 



_________________________________________________________________________ 

Urząd Dozoru Technicznego   Strona 37 z 51 

ZP-DA-50/18 – ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitoring sygnałów alarmowych w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego 

przełożonego oraz w zależności od stanu zdrowia Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 

nr tel. 112. 

8. Ubiór pracownika ochrony powinien być formalny, elegancki i czysty. 

 

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OCHRONY 

1. Podstawowym obowiązkiem pracownika ochrony jest: podejmowanie interwencji  

w przypadku prób zakłócenia spokoju, zagrożenia bezpieczeństwa osób, zaboru  

i dewastacji mienia UDT w Warszawie. 

2. Pracownik ochrony na bieżąco, w godzinach pracy, udaremnia wejście na teren obiektu 

osób nieuprawnionych, wymienia informacje, udziela pomocy w sytuacjach 

nadzwyczajnych tj. zagrożenie terrorystyczne, klęska żywiołowa, awaria techniczna, lub 

ewakuacja doraźna, itp. 

3. W czasie wykonywania zadań obowiązkiem pracownika ochrony jest: 

1) prowadzenie Książki ewidencji klientów/gości UDT, weryfikacja tożsamości oraz 

uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu wraz z wydawaniem 

identyfikatorów; 

2) wydawanie, przyjmowanie oraz ewidencjonowanie kluczy do pomieszczeń; 

3) dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy; 

4) wzywanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku braku uprawnień do przebywania 

na jego terenie; 

5) kontrola osób oraz pojazdów w celu sprawdzenia czy mienie UDT nie jest bezprawnie 

wynoszone lub wywożone; 

6) kontrola załadunku i rozładunku materiałów dostarczanych oraz wywożonych z UDT; 

7) prowadzenie systematycznej obserwacji zdarzeń rejestrowanych i wyświetlanych na 

urządzeniach ESZ, a w przypadku ich awarii zgłoszenie odpowiednim osobom celem 

najszybszego usunięcia ujawnionych usterek; 

8) kontrola pilotów oraz systemu antynapadowego przynajmniej jeden raz w miesiącu; 

9) w każdej wykrytej sytuacji, która odbiega od normy, która w ocenie pracownika 

ochrony nie powinna mieć miejsca, zgłoszenie najpóźniej następnego dnia 

przedstawicielowi Zamawiającego w formie pisemnej notatki, także w przypadku 

każdorazowego wygenerowania sygnału alarmowego przez ESZ. 

4. Po godzinach pracy UDT pracownik ochrony zamyka drzwi wejściowe do budynku,  

a po zapadnięciu zmroku włącza oświetlenie wewnętrzne w holu. 

5. W godzinach 16:00–6:00 dnia następnego w dni robocze oraz całodobowo w dni wolne 

od pracy pracownik ochrony wykonuje rejestrowany elektronicznie i monitorowany przez 

CMA obchód budynku, zgodnie z wyznaczoną trasą oraz w godzinach określonych przez 

Zamawiającego – 9 razy, w tym 4 razy w porze nocnej. 

6. Pracownik ochrony wykonuje zadania związane z przyjmowaniem i wydawaniem kluczy 

użytkownikom pomieszczeń oraz pracownikom firmy sprzątającej, a także prowadzi ich 

ewidencję. Po godzinach służbowych i wykonaniu prac porządkowych przez firmę 

sprzątającą pracownik ochrony sprawdza czy wszystkie klucze od pomieszczeń służbowych 

zostały zdane, a następnie przed załączeniem systemu SSWiN wykonuje obchód  

po wszystkich piętrach w celu sprawdzenia zamknięcia pomieszczeń oraz dokonuje 

sprawdzenia czy nie przebywają na terenie obiektu osoby po godzinach służbowych. 

Pracownik ochrony, może wchodzić do pomieszczeń zamkniętych, w przypadku 

zaobserwowania w danym pomieszczeniu zjawiska odbiegającego od normy, np. załączenie 

się SSWiN lub dochodzący hałas, stwierdzenia niedomkniętego okna, itp. na polecenie 

osoby upoważnionej ze strony UDT, po czym zaistniałą sytuację opisuje w Książce ochrony 

UDT. Zabronione jest wchodzenie do pomieszczeń plombowanych – wejście do tych miejsc 

możliwe jest jedynie w obecności drugiej osoby na polecenie Kierownictwa UDT. 

7. W dni robocze po godzinach służbowych pracownicy UDT mogą być wpuszczani  

i przebywać w obiekcie do godziny 20:00, natomiast w dni wolne od pracy mogą przebywać 

w wyjątkowych sytuacjach na podstawie pisemnego zgłoszenia przez przełożonych,  

a każdy taki fakt musi być odnotowany w Książce ochrony UDT oraz Ewidencji wydanych 

kluczy po godzinach pracy UDT.  

8. Pracownicy firm współpracujących zaangażowanych przez UDT na podstawie 

umowy/zlecenia na wykonywanie prac np.: remontowo-budowlanych, elektrycznych, 

instalatorskich, stolarskich, porządkowych, itp. realizujący usługi po godzinach pracy UDT, 

mogą być dopuszczeni do pracy jedynie po wcześniejszym poinformowaniu pracownika 
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ochrony przez upoważnioną osobę ze strony UDT. Powyższy fakt odnotowuje się w Książce 

ochrony UDT – pracownik ochrony ma obowiązek wylegitymowania osób wykonujących 

ww. prace i wpisania ich do odpowiedniego rejestru – odnotowanie danych osobowych tych 

pracowników i czas ich przebywania na terenie chronionego obiektu. 

9. Pracownik ochrony zobowiązany jest do zapoznania się z Instrukcją bezpieczeństwa 

pożarowego obowiązującą w obiekcie UDT w Warszawie, planem rozmieszczenia sprzętu 

gaśniczego w budynkach oraz innymi instrukcjami i procedurami obowiązującymi w UDT 

wynikającymi m.in. z wymagań normy ISO/IEC 27001, a także z zasadami postępowania 

obowiązującymi w przypadku wystąpienia zagrożeń - przestrzegania i bezwzględnego 

zastosowania się do ich zapisów.  

10. W przypadku ogłoszenia doraźnej ewakuacji personelu UDT, pracownik ochrony 

wykonuje polecenia kierującego akcją. 

 

IV. KONTROLA WYKONYWANIA ZADAŃ OCHRONY 

1. Pracownik ochrony może być kontrolowany o każdej porze – bez wcześniejszego 

uprzedzenia. 

2. Kontrolę mogą przeprowadzić: bezpośredni przełożeni pracownika ochrony oraz osoby 

przez nich upoważnione, a także Kierownictwo UDT w Warszawie. 

3. W przypadku naruszenia zasad wykonywania zadań ochrony, nienależytego lub nie 

wywiązywania się z obowiązków przez pracownika ochrony, ponoszą oni konsekwencje 

przewidziane w ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

 

V. WYKAZ CZYNNOŚCI PRZY ZDAWANIU I PRZEJMOWANIU ZADAŃ OCHRONY 

1. Przejmowanie i przekazywanie zadań ochrony następuje o godzinie 7:00. 

2. Pracownik ochrony przed przejęciem zadań ochrony zobowiązany jest: 

1) sprawdzić stan dokumentacji służbowej oraz wyposażenia pracownika ochrony; 

2) przed przejęciem zadań ochrony wykonać obchód terenu z pracownikiem kończącym 

pracę; 

3) sprawdzić stan kluczy oddanych na przechowanie z zapisami w Książce ewidencji 

kluczy; 

4) zapoznać się z meldunkiem przekazującego wykonywanie zadań ochrony; 

5) podpisać przejęcie wykonywania zadań ochrony w Książce ochrony UDT. 

3. Pracownik ochrony przekazujący wykonywanie zadań ochrony ma obowiązek: 

1) sporządzić pisemny meldunek z przebiegu wykonywania zadań ochrony w Książce 

ochrony UDT; 

2) przygotować dokumentację oraz wyposażenie do przekazania zmiennikowi; 

3) przekazać przyjmującemu zadania ochrony wszystkie otrzymane polecenia dotyczące 

ochrony obiektu UDT; 

4) podpisać meldunek i sprawnie przekazać zadania ochrony. 

4. Wykonywanie zadań ochrony potwierdzane jest i uważa się za przekazane nowej 

zmianie z chwilą podpisania meldunku w Książce ochrony UDT przez zmiennika. 

 

VI. PROWADZONA DOKUMENTACJA 

Dokumentacja służbowa prowadzona przez pracowników ochrony: 

1) Książka ochrony UDT 

2) Książka ewidencji kluczy 

3) Książka ewidencji klientów/gości UDT 

4) Książka ewidencji osób z firm współpracujących z UDT, tj. firmy sprzątającej, 

serwisującej maszyny/urządzenia, remontowo-budowlanej, itp. 

 

Zamawiający zobowiązuje się do opracowania, przygotowania i przekazania Wykonawcy 

wymaganej do prowadzenia dokumentacji przez pracowników ochrony. 

Wspomnianą dokumentację, po zakończeniu/zapełnieniu wpisów, należy bezzwłocznie 

przekazać Zamawiającemu. 
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Załącznik nr 2a do umowy 

 

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW 

ZAMAWIAJĄCEGO: ODPOWIEDZIALNYCH ZA SPRAWY 

BEZPIECZEŃSTWA I ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO W OBIEKCIE 

URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO W BIAŁYMSTOKU 

PRZY UL. HETMAŃSKIEJ 99 

 

Imię i nazwisko 
Nr telefonu 

komórkowego 
Uwagi 

   

   

   

 

WYKONAWCY: WYKAZ PRACOWNIKÓW WPISANYCH NA LISTĘ 

KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ 

Imię i nazwisko Uwagi 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 
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Załącznik nr 2b do umowy 

 

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW 

ZAMAWIAJĄCEGO: ODPOWIEDZIALNYCH ZA SPRAWY 

BEZPIECZEŃSTWA I ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO W OBIEKCIE 

URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO W BYDGOSZCZY 

PRZY UL. KAMIENNEJ 76 

 

Imię i nazwisko 
Nr telefonu 

komórkowego 
Uwagi 

   

   

   

 

WYKONAWCY: WYKAZ PRACOWNIKÓW WPISANYCH NA LISTĘ 

KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ 

Imię i nazwisko Uwagi 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 
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Załącznik nr 2c do umowy 

 

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW 

ZAMAWIAJĄCEGO: ODPOWIEDZIALNYCH ZA SPRAWY 

BEZPIECZEŃSTWA I ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO W OBIEKCIE 

CENTRALNEGO LABORATORIUM DOZORU TECHNICZNEGO  

W POZNANIU PRZY UL. MAŁECKIEGO 29 

 

Imię i nazwisko 
Nr telefonu 

komórkowego 
Uwagi 

   

   

   

 

WYKONAWCY: WYKAZ PRACOWNIKÓW WPISANYCH NA LISTĘ 

KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ 

Imię i nazwisko Uwagi 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 
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Załącznik nr 2d do umowy 

 

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW 

ZAMAWIAJĄCEGO: ODPOWIEDZIALNYCH ZA SPRAWY 

BEZPIECZEŃSTWA I ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO W OBIEKCIE 

URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO W GDAŃSKU 

PRZY UL. TRAKT ŚW. WOJCIECH 215B 

Imię i nazwisko 
Nr telefonu 

komórkowego 
Uwagi 

   

   

   

 

WYKONAWCY: WYKAZ PRACOWNIKÓW WPISANYCH NA LISTĘ 

KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ 

Imię i nazwisko Uwagi 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 
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Załącznik nr 2e do umowy 

 

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW 

ZAMAWIAJĄCEGO: ODPOWIEDZIALNYCH ZA SPRAWY 

BEZPIECZEŃSTWA I ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO W OBIEKCIE 

URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO W PŁOCKU 

PRZY UL. KILIŃSKIEGO 10C 

 

Imię i nazwisko 
Nr telefonu 

komórkowego 
Uwagi 

   

   

   

 

WYKONAWCY: WYKAZ PRACOWNIKÓW WPISANYCH NA LISTĘ 

KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ 

Imię i nazwisko Uwagi 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 
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Załącznik nr 2f do umowy 

 

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW 

ZAMAWIAJĄCEGO: ODPOWIEDZIALNYCH ZA SPRAWY 

BEZPIECZEŃSTWA I ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO W OBIEKCIE 

URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO W SZCZECINIE 

PRZY UL. WINCENTEGO POLA 2B 

 

Imię i nazwisko 
Nr telefonu 

komórkowego 
Uwagi 

   

   

   

 

WYKONAWCY: WYKAZ PRACOWNIKÓW WPISANYCH NA LISTĘ 

KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ 

Imię i nazwisko Uwagi 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 
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Załącznik nr 2g do umowy 

 

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW 

ZAMAWIAJĄCEGO: 

ODPOWIEDZIALNYCH ZA SPRAWY BEZPIECZEŃSTWA I ZABEZPIECZENIA 

TECHNICZNEGO W OBIEKCIE URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO 

W WARSZAWIE PRZY UL. RADAROWEJ 9 

 

Imię i nazwisko 
Nr telefonu 

komórkowego 
Uwagi 

   

   

   

 

WYKONAWCY: WYKAZ PRACOWNIKÓW WPISANYCH NA LISTĘ 

KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ 

Imię i nazwisko Uwagi 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 
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Załącznik nr 3 do umowy 

…………………………... 

miejscowość, data 

DOPUSZCZENIE DO PRACY WYKONAWCY * 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca……………………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

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

 

(nazwa pracodawcy lub imię i nazwisko osoby zatrudnionej na umowę zlecenie lub 

umowę o dzieło) 

 

2. Rodzaj wykonywanej pracy: 

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

 

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

 

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

 

3. Lokalizacja: …………………………………………………………………………………………………………………….…. 

 

............................................................................................................................ 

 

4. Przewidywany termin pracy:.................................................................................. 

 

5. Koordynator prac na terenie UDT: .......................................................................... 

 

Część 1  

(wypełnia pracodawca/ osoba upoważniona przez pracodawcę lub osoba zatrudniona  

na umowę zlecenie lub umowę o dzieło) 

 

Oświadczam, że pracownik/osoba: 

 

1. ......................................................... 

 

2. ......................................................... 

 

3. ......................................................... 

 

4. ......................................................... 

 

5. ......................................................... 

 

 

odbył(li) wymagane prawnie szkolenie wstępne/ okresowe BHP w macierzystym zakładzie 

pracy oraz posiada(ją) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność do wykonywania 

pracy na określonym stanowisku. 

Posiada(ją) wszystkie wymagane prawem uprawnienia i doświadczenie zawodowe  

do prowadzenia prac na określonych stanowiskach, są wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej, posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych 

prac oraz zostali wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. 

 

……………………………………………………….. 
Pracodawca /osoba upoważniona przez pracodawcę 

lub osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło  
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Część 2 (wypełnia pracownik Wykonawcy lub osoba zatrudniona na umowę zlecenie lub 

umowę o dzieło) 

 

Uwagi dla Wykonawcy dotyczące bezpieczeństwa na terenie UDT. 

 

1. Przed rozpoczęciem prac na terenie UDT Wykonawca jest informowany  

o podstawowych zasadach BHP, zagrożeniach na terenie UDT obowiązujących  

na terenie UDT. Informacje takie zostaną przekazane Wykonawcom w formie 

szkolenia informacyjnego przez Koordynatora ze strony UDT. Do tych zasad należy 

się bezwzględnie stosować.  

2. Jakiekolwiek samowolne odstępstwa od zasad obowiązujących na terenie UDT jak 

również zachowanie wbrew zasadom bezpieczeństwa spowodują przerwanie prac  

i usunięcie z terenu UDT. 

3. Pożar: W razie zagrożenia pożarem natychmiast opuścić budynek kierując się  

do najbliższych wyjść ewakuacyjnych i gromadzić się w miejscach oznaczonych jako 

punkty zbiórek. 

4. Należy przestrzegać wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa, jakie obowiązują  

na terenie UDT. 

5. Od każdej osoby nie będącej pracownikiem UDT przebywającej na terenie UDT 

wymagane jest zachowanie zgodne z obowiązującymi w UDT zasadami bhp i ppoż. 

 

Niniejszym oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku, ryzykiem zawodowym i zagrożeniami 

występującymi na nim oraz obowiązkami i zadaniami w zakresie zapobiegania powstawaniu 

i rozprzestrzenianiu się pożarów, a także postępowania w przypadku powstania pożaru  

na terenie UDT. 

 

 

1. .....................................................                     ………………………………………        
                                                                             data i podpis  

 

2. .....................................................                     ………………………………………        
                                                                             data i podpis  

 

3. …………………………………….....................                     ……………………………………… 
                                                                             data i podpis  

  

4. .....................................................                     ………………………………………        
                                                                             data i podpis  

 

5.  .....................................................                     ………………………………………        
                                                                             data i podpis  

 

6. .....................................................                     ………………………………………        
                                                                             data i podpis  

 

 

………………………………………………………. 
data i podpis osoby przeprowadzającej 

szkolenie informacyjne dla Wykonawców  
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Załącznik nr 4 do umowy 

 
……….…………….……………2019 r. 

(miejscowość, data) 

P R O T O K Ó Ł 
 

PRZEKAZANIA/PRZYJĘCIA CHRONIONEGO OBIEKTU 
 

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

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

(nazwa i adres chronionego obiektu) 

 

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

 

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

(pełna nazwa firmy ochrony i jej adres) 

 

zakończyła ochronę obiektu wymienionego w pkt. 1 protokołu w dniu ......- .......- 2019 r.  

 

o godz. ..................................... 

 

3. Obiekt zostaje przekazany Przyjmującemu: 

 

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

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do przyjęcia obiektu) 

 

4. Przyjmujący nie wnosi/wnosi zastrzeżeń/zastrzeżenia do stanu zabezpieczenia 

przekazywanego obiektu jak i sposobu jego przekazania* 

Opis zastrzeżeń: 

............................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................ 

 

 

 

 

……..…………………….…………….                               ….……………..…………………...…        

(podpis Przyjmującego)                                     (Podpis Przekazującego) 

 

 

 

 

     …….…….……………………………….. 

   (Podpis Zamawiającego) 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
  



_________________________________________________________________________ 

Urząd Dozoru Technicznego   Strona 49 z 51 

ZP-DA-50/18 – ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitoring sygnałów alarmowych w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego 

Załącznik nr 5 do umowy 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta dnia ____________ pomiędzy: 

(zwana dalej „umową”) 

Urzędem Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie (02-353) przy 

ul. Szczęśliwickiej 34, zwanym w dalszej części umowy „Administratorem danych” 

lub „Administratorem”, posiadającym NIP: 522-000-46-17, REGON: 017196300, 

który reprezentuje: 

……………………………. 

oraz 

………………… zwaną w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”, 

……………………, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem: …………………, REGON: …………, NIP: ……………, którą reprezentuje: 

………………………………………… 

 

Użyte w umowie określenia oznaczają: 

1) Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016); 

2) dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej 

do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa 

do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio 

zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię  

i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub 

jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, 

genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby 

fizycznej; 

3) administrator danych osobowych (Powierzający) - oznacza osobę fizyczną lub prawną, 

organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi 

ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;  

4) przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji 

wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, 

organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 

pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, 

ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 

5) dokument - dowolny nośnik, tradycyjny lub elektroniczny, na którym są zapisane dane 

osobowe; 

6) pracownik - osobę świadczącą pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej. 

 

 [POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH] 

§ 1 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 

ogólnego Rozporządzenia, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu 

określonym w niniejszej umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 

zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające 

wymogi Rozporządzenia. 
 



_________________________________________________________________________ 

Urząd Dozoru Technicznego   Strona 50 z 51 

ZP-DA-50/18 – ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitoring sygnałów alarmowych w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego 

 [ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH] 

§ 2 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane 

osobowe, takie jak imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, 

adres e-mail, numer rejestracyjny pojazdu, nazwa firmy. 

2. Powierzone dane obejmują pracowników w celu niezbędnym do wykonania umowy 

znak sprawy ZP-DA-50/18. 

3. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy dotyczącej świadczenie usługi 

ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu sygnałów alarmowych w obiektach 

Urzędu Dozoru Technicznego. 

 

 [OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO] 

§ 3 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których 

mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy 

przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania 

danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane  

w celu realizacji niniejszej umowy. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której 

mowa w art. 28 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, 

które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej 

umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po 

jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych  

z przetwarzaniem usuwa albo zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz 

usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości technicznych Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi 

w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, 

której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 

Rozporządzenia. 

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 

zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godzin. 

 

 [PRAWO KONTROLI] 

§ 4 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, 

czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu 

i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 14 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne 

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

 

 [DALSZE POWIERZENIE DANYCH DO PRZETWARZANIA] 

§ 5 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową 

do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po 

uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych. 

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie 

na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada 
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na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu 

podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem 

przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym 

obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi 

na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy znak sprawy ZP-DA-50/18 

winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot 

przetwarzający w niniejszej Umowie.  

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora 

za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony 

danych. 

 

 [ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO] 

§ 6 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie 

danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 

Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności 

administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot 

przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji 

administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych 

do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, 

lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie 

przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 

inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez 

Administratora danych. 

 

 [CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY] 

§ 7 

Niniejsza umowa obowiązuje do zakończenia umowy dotyczącej realizacji usługi ochrony 

fizycznej osób i mienia oraz monitoringu sygnałów alarmowych w obiektach Urzędu Dozoru 

Technicznego. 

 

 [ROZWIĄZANIE UMOWY] 

§ 8 

Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, 

gdy Podmiot przetwarzający: 

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie; 

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora danych. 

 

 [ZASADY ZACHOWANIA POUFNOSĆI] 

§ 9 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych  

w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 

elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie 

Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  

z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 
Administrator danych:                                 Podmiot przetwarzający: 


