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Dot. Wniosku: Nr CRZP/26/1743/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (adres: 
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod 
nr 0000122099, NIP 5250008040, Regon: 000332133, przesyła zapytanie ofertowe o wartości równej lub nie 
przekraczającej kwoty 130 000 złotych na usługę monitoringu, konserwacji i serwisu lokalnego 
systemu alarmowego wraz z usługą grupy interwencyjnej w Oddziale Pomorskim PIG-PIB. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załączniki nr 1 do 

zapytania ofertowego.
4. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2024 r. do godz. 23:59.

5. Wymagania dla Wykonawców zamówienia w zakresie:

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualną koncesję na działalność gospodarczą 
w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 838).

2) zdolności technicznej lub zawodowej:
doświadczenie: nie dotyczy, 
wymagania dot. osób: nie dotyczy,
wymagania dot. sprzętu: nie dotyczy. 

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
                                    najniższa cena

Cena: 100% 

7.     Sposób obliczenia wartości punktowej: Cena (C) = ------------------------------------ x 100 pkt.

                                                                                       cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 100 pkt. 

7. Istotne postanowienia umowy: (gwarancja, terminy, warunki odbioru i płatności, przewidywane zmiany 
w umowie oraz warunki tych zmian): stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

8. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć za 
pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pgi.

9. Oferta wraz z załącznikami winna być opatrzona: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
osobistym, podpisem zaufanym lub złożona w formie skanu podpisanego własnoręcznie przez 
osobę umocowaną.

10. Do oferty należy dołączyć:
a) dokumenty formalne Wykonawcy, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (w odniesieniu 
do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania 
wpisu do tego rejestru), umowa konsorcjum (w przypadku Wykonawców zamierzających wspólnie 
realizować zlecenie). Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, 
jeżeli może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.). Wykonawca 
mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 
podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi 
jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres 
umocowania).

11. Termin składania ofert upływa dnia 4 stycznia 2022 roku o godzinie 15:00.
12. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

https://platformazakupowa.pl/pn/pgi
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13. Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej odbywają się przy 
wykorzystaniu strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/pgi to znaczy, że nie są przyjmowane 
oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem platformy. O wyborze najkorzystniejszej oferty 
Zamawiający poinformuję Wykonawców, podając imię i nazwisko Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 
Wiadomość ta zostanie opublikowana na platformie zakupowej w sekcji „Komunikaty”.

14. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem Platformy - formularz „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego”, dostępny na stronie Platformy dotyczącej danego postępowania. Za datę 
przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji dokumentu przyjmuje się datę 
ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

15. Zamawiający informuje, że szczegółowa instrukcja dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty  znajduje 
się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

16. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Joanna Kaczmarzyk tel. (22) 45 92 150, w dni robocze 
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00.

17. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny zostać oznaczone 
i opisane jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. W powyższej sytuacji należy wraz z ofertą złożyć stosowne 
uzasadnienie.

18. Inne informacje:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego zapytania ofertowego przed 

upływem terminu składania ofert.
2) Oferty w postępowaniu są jawne.
3) Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, poprzez 

zawiadomienie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4) Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana w języku polskim, w sposób czytelny, logiczny, 

pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Dokumenty 
lub oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym na język polski. 
W przypadku uzyskania dokumentów, o których mowa w ust. 9 a) zapytania ofertowego w języku obcym, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski.

5) Wszystkie ceny będą określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
a wszystkie płatności będą realizowane w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania 
a jeżeli zapytanie ofertowe jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

7) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz 
uzupełniania żądanych dokumentów i oświadczeń. 

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek pisarskich, 
rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. W przypadku wystąpienia omyłek 
rachunkowych, za prawidłowe Zamawiający przyjmie ceny jednostkowe netto i dokona przeliczenia 
oferty zgodnie ze sposobem wskazanym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (Formularz oferty). 

9) Oferty złożone pod warunkiem, po terminie oraz oferty wariantowe (alternatywne) zostaną odrzucone.
10) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie wykonał lub nienależycie wykonał inne 

zamówienie na rzecz PIG-PIB. 
11) Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, jeżeli cena oferty (lub jej istotne części składowe) 

wydaje się rażąco niska w szczególności w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny.

12) Jeżeli w postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena i nie można dokonać wyboru 
najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający 
ma prawo wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert 
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować warunków mniej 
korzystnych niż w złożonych ofertach.

13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w pierwszej kolejności punktowej oceny ofert na 
podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, a następnie zbadania pod kątem spełniania 
wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym tylko oferty Wykonawcy, który otrzymał najwyższą liczbę 
punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Pozostałych ofert Zamawiający może nie badać.

14) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert. 

15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego 
postępowania bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania.

16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia w przypadku nie otrzymania dwóch 
ważnych ofert. Zamawiający zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo do powtórzenia postępowania.

https://platformazakupowa.pl/pn/pgi
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 
informuje, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy 
Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 
001, email biuro@pgi.gov.pl;

 administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: 
iod@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby PIG-PIB;

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia 
umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych 
procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy 
czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia;

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

 nie przysługuje Pani/Panu:

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

 Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska 
od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno 
z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB 
                                                                                       ds. Zamówień Publicznych

                                                                                      Mariola Siwek
                                                                                     Warszawa, dnia 31.12.2021 r.

mailto:biuro@pgi.gov.pl
mailto:iod@pgi.gov.pl
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa monitoringu, konserwacji i serwisu lokalnego systemu alarmowego wraz z usługą grupy 
interwencyjnej w obiekcie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego 
w Szczecinie przy ul. Wieniawskiego 20, 71-130 Szczecin.

I. Czas trwania usługi – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2024 r. do godz. 23.59

II. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest ochrona obiektu Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu 
Badawczego (dalej: PIG-PIB). Obiekt został wyposażony w instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu 
(dalej: SSWiN) oraz inne formy zabezpieczenia technicznego (w szczególności zamknięty ogrodzony teren, 
dodatkowe wzmocnienia drzwi, odpowiednie zamki w drzwiach). W celu zapewnienia większej skuteczności 
ochrony należy zastosować nadzór nad obiektem przez Grupę Interwencyjną kwalifikowanych pracowników 
ochrony, która koordynowana będzie przez stację monitorującą w momencie wystąpienia sygnału alarmowego. 
Zadaniem grupy Interwencyjnej jest dotarcie na miejsce świadczenia usługi i sprawdzenie zasadności alarmu.

W celu utrzymania prawidłowo funkcjonującego systemu alarmowego, otrzymywania sygnałów alarmowych, 
należy zagwarantować gotowość serwisową w postaci konsultacji telefonicznych bez ograniczeń dostępności 
(również w nocy i dni wolne od pracy) oraz zapewnić konserwację systemów elektronicznego zabezpieczenia 
przynajmniej raz na kwartał. W przypadku stwierdzenia niesprawności urządzenia w trakcie prac 
konserwacyjnych, na wniosek Zamawiającego lub w przypadku np. celowej dewastacji, niezbędne jest 
zapewnienie serwisu. 

Monitoring - Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego monitorowania i reagowania na co najmniej 
następujące sygnały z lokalnego systemu alarmowego:
 alarm/włamanie – oznaczający włamanie na terenie chronionego obiektu, nieautoryzowany lub 

nieupoważniony pobyt w strefach chronionych,
 napad – oznaczający sygnalizację sytuację kryzysową i konieczność przybycia Grupy Interwencyjnej,
 pożar – sygnał alarmowy z systemu ppoż.(w przypadku istnienia systemu sygnalizacji ppoż.)
 uzbrojenie/rozbrojenie systemu alarmowego w przypadku niezgodności z harmonogramem pracy Obiektu; 

(w przypadku braku zgodności reakcja stacji monitorującej);
 awarie/sabotaż – oznaczający brak zasilania, nieautoryzowane otwarcie centrali alarmowej, uszkodzenie, brak 

połączenia itp. – wysłanie Grupy Interwencyjnej.

Wykonawca po wystąpieniu uzasadnionego sygnału alarmowego zawiadamia wskazanego przedstawiciela 
Zamawiającego telefonicznie i zabezpiecza (w razie konieczności) Obiekt do czasu jego przybycia. Pierwsza 
godzina zabezpieczenia, liczona od czasu przybycia Grupy Interwencyjnej jest bezpłatna, każda nowo rozpoczęta 
godzina jest rozliczana na zasadach ogólnych według ceny ofertowej Wykonawcy. W przypadku nieustalonej 
przyczyny alarmu Wykonawca zawiadamia sms-em wskazanego przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca do każdego 5 dnia miesiąca przesyła na wskazany adres mailowy Zamawiającego miesięczne 
zestawienie otrzymanych sygnałów z lokalnego systemu alarmowego do stacji monitorującej oraz raport 
z interwencji grupy interwencyjnej z minionego miesiąca.

Do zadań Wykonawcy należy również dostarczenie i prowadzenie Książki prac konserwacyjnych. W przypadku 
konieczności wprowadzenia nowych użytkowników do systemu, zlecenie nie powinno trać dłużej niż 48h od 
zawiadomienia. 

Konserwacja i serwis – Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania systemu monitorowania w pełnej 
sprawności. System oparty o centrale Satel 64 z 40 czujkami. Wykonanie konserwacji określa się przynajmniej 
raz na kwartał, w terminie ustalonym z Zamawiającym. Do czynności zawierających się w konserwacji należą 
między innymi: 
 sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń i elementów składowych systemów,
 sprawdzenie poprawności wszystkich połączeń kablowych, puszek połączeniowych, zacisków central, gniazd 

i modułów,
 weryfikacja ustawienia i czyszczenie obiektywów w kamerach telewizji dozorowej (jeżeli są na wyposażeniu),
 sprawdzenie układów zasilania awaryjnego wraz z bateriami i akumulatorami (pomiar akumulatorów; napięcie 

akumulatora bez obciążenia, napięcie akumulatora pod obciążeniem, pomiar akumulatora miernikiem 
pojemności),

 regulacja czujników ruchu, zegarów sterujących, regulacja i ustawienie czasów w zegarach sterujących 
urządzeniami (jeśli występują),

 konserwacja styków, zacisków przyłączeniowych i napędów,
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 czyszczenie obudów, skrzynek bezpiecznikowych, czujek, sygnalizatorów, klawiatur, monitorów, obiektywów, 
obudów kamer oraz sprawdzenie szczelności kamer zewnętrznych (jeśli występują),

 oględziny sprawdzające stan tablic rozdzielczych, instalacji przewodów widocznych, izolatorów, dławików, 
stan osłon jak również stan napisów informacyjnych, które muszą być aktualne i czytelne,

 dokręcenie gniazd i wyłączników,
 kontrola torów prądowych,
 sprawdzenie poszczególnych systemów jako całości,
 sprawdzenie przesyłania monitorowanych sygnałów lokalnego systemu alarmowego do stacji monitorującej,
 inne czynności, które nie zostały wymienione, a maja znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu 

zabezpieczenia elektronicznego.

Wykonawca z przeprowadzonych czynności sporządzi protokół, który po podpisaniu przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego będzie podstawą do zapłaty za usługę. W przypadku awarii systemu 
monitorowania lub zainstalowanego i podłączonego do centrali SSWiN elementów systemu ppoż, w porze nocnej 
i w dni wolne od pracy Zamawiającego, Wykonawca zapewnia ochronę osobową obiektu i powiadamia 
Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach związanych z awarią. Ponadto Wykonawca będzie służył 
gotowością serwisową, w postaci konsultacji telefonicznych oraz wizyt serwisu w sytuacjach awaryjnych i pilnych 
w celu usunięcia awarii lub ustalenia zakresu uszkodzeń systemów zabezpieczeń. 

W przypadku wystąpienia uszkodzenia systemu wymagającego niezwłocznej naprawy lub wymiany wybiegającej 
poza zakres bieżącej konserwacji, Wykonawca zobowiązany jest do reakcji serwisowej w ciągu 8h od zgłoszenia 
awarii. Zamawiający obowiązuje się do uiszczenia należności za wykonane usługi z tym zastrzeżeniem, że usługi 
te zostały odrębnie zlecone lub pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego.  W razie potrzeby, Wykonawca 
zapewnia ochronę osobowa obiektu i powiadamia Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest:
 spełniać warunki określone w ustawie o ochronie osób i mienia1 oraz posiadać niezbędne uprawnienia, 

pozwolenia 
i przeszkolenia do wykonywania prac wymienionych powyżej,

 do zachowania poufności danych i informacji zgromadzonych w systemie, sygnalizacji ppoż., kontroli dostępu 
oraz systemu telewizji dozoru Zamawiającego, do których uzyska dostęp lub wejdzie w posiadanie w związku 
z realizacją zleconych prac,

 dysponować Grupą Interwencyjną składającą się co najmniej z dwóch jednolicie umundurowanych 
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, środki 
łączności, pojazd silnikowy i w przypadku wezwania – Grupa Interwencyjna przybędzie do Obiektu w czasie 
nieprzekraczającym 10 min od wezwania w porze nocnej (od godz. 20:00 do godz. 8:00) i 10 min w porze 
dziennej. (od godz. 8:00 do godz. 20:00), (przy czym pierwszy podjazd Grupy Interwencyjnej w miesiącu 
pozostaje bezpłatny),

 Skierowania do realizacji przedmiotu zamówienia osób które nie były karane za przestępstwo umyślne. 

Kontrola rzetelności wykonywanych prac przez Wykonawcę
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu zatrudnienia osób wskazanych przez Wykonawcę 

do realizacji usługi.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli dokumentacji prowadzonej przez pracowników Wykonawcy 

w trakcie obowiązków pracowniczych; wymienionych w umowie.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli pracowników ochrony poprzez stosowanie testów reakcji 

pracowników ochrony (raz w miesiącu bez dodatkowych kosztów).
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu realizacji samej usługi będącej przedmiotem 

umowy poprzez przesłanie na wskazany adres mailowy comiesięcznego:
a) wykazów sygnałów ze stacji monitorowania za okres poprzedni,
b) wykazów testów sygnałów z systemów elektronicznego zabezpieczenia.
c) Zestawienie raportów Grup Interwencyjnych za okres poprzedni. 

Kontrola może być przeprowadzana bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

1 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 838 ze zm.)
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
.................................................................
(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do: 
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
UL. RAKOWIECKA 4
00-975 WARSZAWA

OFERTA
My, niżej podpisani
………………………………………………………………………………………………………….…………………………
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………….………………………………….…

w odpowiedzi na ogłoszenie nr EZP.26.224.2021 (CRZP/26/1743/2021) dotyczące: Usługi monitoringu, 
konserwacji i serwisu lokalnego systemu alarmowego wraz z usługą grupy interwencyjnej w Oddziale 
Pomorskim PIG-PIB, składamy niniejszą ofertę.
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę (obejmującą wszystkie koszty związane z należytym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym):

netto…………..…zł,  

brutto…………..…zł,  
wyliczoną zgodnie z poniższą tabelą.

Lp Przedmiot zamówienia Ilość
Cena 

jednostkowa 
netto zł

Wartość netto
zł Kwota VAT Cena brutto

zł

a b c d e = (c x d) f g = (e + f)

1 Usługa monitoringu systemów 
(ryczałt za 1 m-c) 27 m-cy

2 Usługa konserwacji (ryczałt 1 raz na 
kwartał) 9

3
Przyjazd grupy interwencyjnej do 
„fałszywego” alarmu (powyżej 1 
zdarzenia w miesiącu)

1

5

Wystawienie tymczasowego 
posterunku doraźnej grupy ochrony 
fizycznej i nadzorowanie obiektu w 
przypadku nie stwierdzenia śladów 
włamania (opłata za każdą 
rozpoczętą godzinę, ponad pierwsza 
godzinę)

10

Razem:

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 
31.03.2024 r. do godz. 23:59.

3. Oświadczamy, że posiadamy aktualną koncesję w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą 
z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 838, z późn. zm.) o numerze 
………………..

4. Zamówienie zrealizujemy:
bez udziału podwykonawców;
z udziałem niżej wskazanych podwykonawców

Lp. Firma podwykonawcy Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcy

1.
…

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert. 
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6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez 
strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów projektu 
umowy załączonego do Zapytania ofertowego.

7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

8. Załącznikami do niniejszego formularza są:
a) ………………………
b) ………………………
c) ………………………

9. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: ……………………………………………………….…,  
                                                                                                                     (imię i nazwisko)
tel. ……………………………..……, e-mail ……………………………………….….…………………

................................, dnia .............................               ..........................................................
podpis Wykonawcy 

lub upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy

*jeśli dotyczy
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

Istotne postanowienia umowy               

Umowa nr CRZP-26 - ….…/2021

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE EZP.26.224.2021

*zawarta pomiędzy:/ *zawarta w ……………………… w dniu …………….. pomiędzy:

Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie 
(adres: 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4), wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122099, NIP 525-000-80-40, Regon 000332133, w imieniu 
którego działa/-ją: 

…………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „PIG-PIB”, 

a 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*

……………..…, z siedzibą w …………………… przy ulicy ………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………… w ………………….. , ………… 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………., NIP ………………, Regon 
……………, kapitał zakładowy ………………………………

reprezentowaną przez:

…………..…………..……………………

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)*

panem/panią …………… zam. ………….., ul. ……………, legitymującym/ą się dowodem osobistym seria 
………..… numer …………, działającym/ą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej pod firmą ………….. adres: ……………, ul. ………, NIP:………., reprezentowanym/ą przez: 
………… (na mocy ……………..)

zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

(w przypadku spółki cywilnej)*

panem/panią ………….. zam. ……….., ul. ……………, legitymującym/ą się dowodem osobistym seria … numer 
…………, działającym/ą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod 
firmą ………….. adres ……………, ul. ………, NIP: …………., reprezentowanym/ą przez: …………… (na mocy 
……………..)

panem/panią ………….. zam. ………….., ul. ……………, legitymującym/ą się dowodem osobistym seria … numer 
…………, działającym/ą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod 
firmą …………….. adres ………………, ul. ………, NIP:……………., reprezentowanym/ą przez: …………… (na 
mocy …………….) wspólnikami spółki cywilnej ………….., adres ……………, NIP ……………………..

zwanymi w dalszej części umowy łącznie „Wykonawcą”

zwanymi także łącznie Stronami.

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) oraz zgodnie 
z §18 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym – 
Państwowym Instytucie Badawczym (Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 32 Dyrektora Państwowego Instytutu 
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym  
z późn. zm. została zawarta umowa (dalej „umowa”)  o treści następującej: 

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę monitoringu, konserwacji i serwisu 
lokalnych systemów alarmowych wraz z usługą grupy interwencyjnej obiektu Zamawiającego w Oddziale 
Pomorskim PIG-PIB w Szczecinie przy ul. Wieniawskiego 20, wskazanego w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w postaci ogrodzonego i wydzielonego 
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administracyjnie terenu wraz ze znajdującym się na nim budynku, z pomieszczeniami, infrastrukturą 
i mieniem.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

1) usługę monitoringu - realizowaną całodobowo przez wszystkie dni tygodnia, poprzez monitoring lokalnego 
systemu alarmowego i Grupę Interwencyjną,

2) konserwację – polegającej na cyklicznie wykonywanej konserwacji lokalnego systemu alarmowego. 
Konserwacja systemów elektronicznego zabezpieczenia Obiektów będzie wykonywana cyklicznie 
kwartalnie. W wyniku przeprowadzonej konserwacji zostanie sprawdzona funkcjonalność systemów 
elektronicznego zabezpieczenia, a wszelkie niesprawności i konieczności wykonania niezbędnych 
czynności serwisowych będą zgłaszane w formie pisemnej,

3) serwis systemów elektronicznego zabezpieczenia - będzie wykonywany na bieżąco w reakcji na zaistniałe 
zdarzenia, zgodnie z § 9 poniżej. 

3. Szczegółowy zakres usługi określa Załącznik nr 1 do umowy -  Opis przedmiotu zamówienia.

§ 2. Oświadczenie Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że:

a. posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy, w tym koncesję na świadczenie 
usług objętych niniejszą umową;

b. wykonanie usługi nastąpi z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

§ 3. Termin wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę wymienioną w § 1 umowy od dnia  zawarcia umowy do dnia 
31.03.2024 r. do godz. 23:59.

2. Rozpoczęcie oraz zakończenie wykonywania umowy dokumentowane będzie protokołami przekazania oraz 
zakończenia obowiązków oraz stanu technicznego systemu elektronicznego zabezpieczenia obiektu.

§ 4. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca  zobowiązany jest:

a. utrzymać systemy elektronicznego zabezpieczenia obiektu w należytym stanie umożliwiającym wykonanie 
usługi monitorowania poprzez wykonywanie kwartalnych konserwacji i serwisu, jeśli zajdzie taka 
konieczność,

b. zapewnić niezbędny sprzęt i urządzenia do realizacji przedmiotu umowy,

c. przedkładać Zamawiającemu na piśmie zakres prac serwisowych wraz z kosztorysem celem jego 
akceptacji,

d. sporządzać pisemne sprawozdania z wykonanych czynności konserwacyjnych i serwisowych w celu 
przedłożenia do akceptacji wykonanej usługi przez Zamawiającego,

e. monitorować stan lokalnego systemu alarmowego i odpowiednie reagować na jego sygnały lub 
nieprawidłowości,

f. przesłać na wskazany adres mailowy Zamawiającego do 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego 
zestawienia przychodzących sygnałów z lokalnego systemu alarmowego do stacji monitorującej za 
miesiąc ubiegły,

g. przechowywać dane zgromadzone w stacji monitorującej przez okres 6 m-cy i wydawać w formie 
elektronicznej, na wskazany adres mailowy na żądanie Zamawiającego,

h. w sposób terminowy wystawiać faktury za świadczone usługi.

2. Wszelkie koszty związane z uruchomieniem  usługi monitoringu (m.in. dostarczenie, montaż urządzeń 
i demontaż po zakończeniu umowy) oraz wyposażeniem obiektu w urządzenia umożliwiające alarmowe 
powiadamianie Wykonawcy (m.in. dostarczenie i utrzymanie pilotów napadowych) ponosi Wykonawca.

§ 5.  Kwalifikacje Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, pozwolenia i przeszkolenia do wykonywania prac 
wymienionych w §1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności danych i informacji zgromadzonych w systemie, 
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sygnalizacji p.poż, kontroli dostępu oraz systemu telewizji dozoru Zamawiającego, do których uzyska dostęp 
lub wejdzie w posiadanie w związku z realizacją zleconych prac.

§ 6.  Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za straty poniesione przez Zamawiającego 
w czasie pełnienia monitoringu, wynikłe z kradzieży i kradzieży z włamaniem, zniszczeń lub dewastacji, które 
zaistniały w chronionym majątku Zamawiającego, w wyniku:

a. braku reakcji na sygnał alarmowy pochodzący z systemów zabezpieczenia elektronicznego,

b. niewysłania Grupy Interwencyjnej na zaistniały sygnał alarmowy lub nie wysłania jej we właściwym czasie; 
braku właściwego rozpoznania obiektu lub zaniechania działania Grupy Interwencyjnej,

c. zaniechania strzeżenia obiektu,

d. braku sygnału alarmu z systemu zabezpieczenia elektronicznego na skutek niewłaściwej konserwacji lub 
serwisu.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za funkcjonowanie monitoringu tj.:

a. utrzymanie w stałej sprawności funkcjonalnej,

b. właściwej i odpowiedniej reakcji na przychodzące sygnały,

c. za wysłanie Grupy Interwencyjnej.

3. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane przez siebie usługi na okres 24 miesięcy od dokonania odbioru 
przez Zamawiającego. W przypadku dostarczenia urządzeń/części Wykonawca udziela na nie gwarancji 
równej gwarancji udzielonej przez producenta, jednak nie krótszej niż 12 miesięcy.

4. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu wykonania usługi przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego.

5. W okresie niesprawności urządzeń powstałych w okolicznościach lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
oraz w czasie prowadzenia prac naprawczych i konserwacyjnych Wykonawca nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za wynikłe szkody.

6. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu umyślnie zawinionego lub 
nienależytego wykonania zobowiązań zawartych w umowie, w tym również za szkody powstałe w wyniku 
działania pracowników Wykonawcy. 

7. Przez cały czas trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot umowy 
na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); 

8. Wykonawca przedkłada polisę (nazwa polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia) wraz z ogólnymi 
warunkami tego ubezpieczenia i zobowiązuje się zachować takie ubezpieczenie w pełnym wymiarze i skutku 
w ciągu okresu swej odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy oraz dokumentować powyższy fakt 
(w tym przedłożyć dowody uiszczenia należnych składek) na wezwanie Zamawiającego, nie później niż 
w terminie 3 dni.

§ 7.  Monitoring systemów elektronicznego zabezpieczenia

1. Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania i reagowania na co najmniej następujące sygnały 
elektronicznych systemów zabezpieczenia (systemu alarmowego):

a. Alarm/Włamanie – oznaczający włamanie na terenie chronionego obiektu, nieautoryzowany lub 
nieupoważniony pobyt w strefach chronionych,

b. Napad – oznaczający sygnalizację sytuację kryzysową i konieczność przybycia Grupy Interwencyjnej,

c. Uzbrojenie/Rozbrojenie systemu alarmowego w przypadku niezgodności z harmonogramem pracy 
Obiektu; 
w przypadku zgodności brak reakcji a w przypadku niezgodności wysłanie Grupy Interwencyjnej.

d. Awarie/Sabotaż – oznaczający brak zasilania, nieautoryzowane otwarcie centrali alarmowej, uszkodzenie, 
brak połączenia itp. – wysłanie Grupy Interwencyjnej.

2. Wykonawca po wystąpieniu monitorowanego sygnału alarmowego i po wykonaniu niezbędnych czynności 
powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Zamawiającego.

3. Wykonawca po wystąpieniu uzasadnionego sygnału alarmowego zabezpiecza (w razie konieczności) Obiekt 
do czasu przybycia przedstawiciela Zamawiającego. Pierwsza godzina zabezpieczenia, liczona od czasu 
przybycia Grupy Interwencyjnej jest bezpłatna, każda nowo rozpoczęta godzina jest rozliczana według stawek 
wskazanych 
w zestawienie cen ofertowych Wykonawcy. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania systemu monitorowania w pełnej sprawności. W przypadku awarii 
systemu monitorowania w porze nocnej i w dni wolne od pracy Zamawiającego Wykonawca zapewnia 
ochronę osobową obiektu, jeśli zajdzie taka potrzeba (rozliczaną według stawek wskazanych w Ofercie).

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje Grupą Interwencyjną składającą się co najmniej z dwóch jednolicie 
umundurowanych, wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wyposażonych w środki przymusu 
bezpośredniego, środki łączności, pojazd silnikowy i w przypadku wezwania - Grupa Interwencyjna przybędzie 
do Obiektu w czasie określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy – Opis przedmiotu zamówienia. 

6. Wezwanie Grupy Interwencyjnej pracownicy Zamawiającego mogą dokonać poprzez naciśnięcie przycisku 
napadowego lub telefonicznie.

7. Odwołanie Grupy Interwencyjnej można dokonać telefonicznie w ściśle określony sposób, ustalony pomiędzy 
Stronami najpóźniej w dniu podpisania umowy. Odwołanie uznaje się za skuteczne, jeśli nastąpi w ciągu 3 
min od wystąpienia sygnału alarmowego z lokalnego systemu alarmowego.

8. Użycie Grupy Interwencyjnej musi być udokumentowane i znane Zamawiającemu. Raport z czynności Grupy 
Interwencyjnej powinien być przesłany w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy.

9. Podstawą do wystawienia faktury za czynności przewidziane w ust. 3 jest raport podpisany przez 
Zamawiającego, o którym mowa w ust. 8.

10. Zamawiający raz na miesiąc może dokonać sprawdzenia czasu dojazdu Grupy Interwencyjnej bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów.

§ 8.  Konserwacja systemów elektronicznego zabezpieczenia

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi konserwacji urządzenia i instalacji będące 
na stanie obiektu wchodzące w skład elektronicznego zabezpieczenia obiektu.

2. W ramach obowiązków Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia raz na kwartał przeglądów 
konserwacyjnych elektronicznych systemów zabezpieczenia obiektu do 25 dnia trzeciego miesiąca kwartału 
potwierdzonych sporządzonym protokołem z przeprowadzonych czynności (podpisanym przez 
przedstawiciela Zamawiającego) i wpisem do Książki eksploatacji obiektu.

3. Niezależnie od przeglądów kwartalnych, Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia, zobowiązany jest do 
przeglądu w dniu przekazania obiektu, na podstawie § 3 ust. 2.

4. W ramach usługi konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania bieżących drobnych napraw, 
które wynikają z czynności konserwacyjnych, a które nie podlegają dodatkowym opłatom, np. wymiana 
bezpieczników, żarówek, złączek, uszczelek, i podobnego typu elementów.

5. W przypadku napraw, które wykraczają poza zakres konserwacji określony umową, zastosowanie mają 
postanowienia  § 9.

6. Szczegółowy zakres i zasady wykonywania czynności konserwacyjnych określa Opis Przedmiotu Zamówienia 
stanowiący Załącznik nr 1 do umowy.

7. Zamawiający ma prawo wstrzymać wykonywanie przeglądu i konserwacji po uprzednim powiadomieniu 
Wykonawcy telefonicznie lub w formie pisemnej. 

8. Wykonawca przed przystąpieniem do czynności konserwacyjno-serwisowych obowiązkowo zawiadamia 
telefonicznie co najmniej na dwie godziny przed swoim przybyciem - pracownika Zamawiającego. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcę o stwierdzonych usterkach lub 
awariach systemu. Wykonawca dokonuje oceny stanu technicznego na żądanie Zamawiającego. 

10. Zamawiający obowiązany jest zapewnić Wykonawcy dostęp do pomieszczeń, w których będą prowadzone 
naprawy, konserwacje, rozbudowy i modernizacje systemów w godzinach pracy Zamawiającego. 
Udostępnienie miejsca pracy poza wyznaczonymi godzinami wymaga odrębnych uzgodnień i pisemnych 
zezwoleń na pracę oraz przebywanie na terenie Obiektu. 

§ 9.  Serwis i naprawy

1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia gotowości serwisowej, w postaci całodobowych konsultacji 
telefonicznych oraz wizyt serwisu w sytuacjach awaryjnych i pilnych w celu usunięcia awarii lub ustalenia 
zakresu uszkodzeń systemów zabezpieczeń.

2. Zamawiający zapewnia niezbędną pomoc w wykonywaniu usługi serwisowej m.in. poprzez opisanie, 
wskazanie objawów awarii oraz dostęp do odpowiednich źródeł zasilania oraz udostępnia na żądanie 
Wykonawcy dostępną dokumentację projektową.

3. W przypadku wystąpienia uszkodzenia wymagającego niezwłocznej naprawy lub wymiany wybiegającej poza 
zakres bieżącej konserwacji, Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego o konieczności wykonania 
takich prac oraz przedstawia kosztorys naprawy/wymiany. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania 
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naprawy/wymiany po uzyskaniu od Zamawiającego pisemnej akceptacji przedstawionego kosztorysu 
i odrębnego zlecenia ustalającego zasady realizacji i rozliczenia.

4. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza: ……………..…..

5. Do nadzorowania i potwierdzenia faktu dokonywania przeglądu, napraw i konserwacji Zamawiający 
wyznacza: …………………..

6. Zgłoszenia awarii dokonuje telefonicznie pracownik Zamawiającego pod nr tel. ………………………….., 
a następnie powiadamia drogą elektroniczną za pomocą poczty na adres e-mail Wykonawcy 
………………………

7. Zgłoszenia awarii musi zawierać:

 Nazwisko i Imię osoby zgłaszającej, 

 Adres obiektu i telefon kontaktowy,

 Krótki opis awarii.

8. Wykonawca zobowiązany jest do reakcji na zgłoszenie awarii: w dni robocze w ciągu 8 godzin od momentu 
zgłoszenia, a w sytuacjach awaryjnych zagrażających bezpieczeństwu lub zdrowiu niezwłocznie po 
otrzymaniu zgłoszenia. Przez reakcję na zgłoszenie należy rozumieć przyjazd na miejsce awarii i ustalenie 
przyczyn awarii.

9. Jeżeli stan techniczny któregokolwiek urządzenia umożliwia skuteczną naprawę, lub koszty naprawy 
przewyższają koszty nowego urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
protokołu oceny technicznej oraz wniosku o jego wymianę oraz oczekiwać na jego decyzje przed podjęciem 
dalszych działań. Do kosztów ewentualnej wymiany urządzenia, zastosowanie ma, w możliwym zakresie, 
zestawienie cen ofertowych złożone Zamawiającemu. W przypadku awarii podzespołów „kluczowych” dla 
lokalnego systemu zabezpieczenia, które spowoduje brak zabezpieczenia obiektu Wykonawca zobowiązany 
jest zapewnić na zasadzie wypożyczenia sprawne urządzenie zapewniające realizację niniejszej umowy do 
czasu naprawy/wymiany urządzenia Zamawiającego. Koszty wypożyczenia mieszczą się w kosztach 
naprawy.

10. Każdy pobyt serwisu na terenie obiektu, a także podjęcie działań konserwacyjnych i serwisowych powinien 
być udokumentowany w książce eksploatacji obiektu. Wpis powinien zawierać datę, godzinę (rozpoczęcia 
i zakończenia) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) osób wykonujących czynności.

§ 10.  Warunki rozliczenia i płatności

1. Strony ustalają, że łączne (maksymalne) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, wynosi:

netto: …………………. zł (słownie netto: ……………………. zł …./100);

brutto:…………………. zł (słownie brutto: ……………………. zł …./100),

zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia ………….2021 r. stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie za poszczególne usługi monitoringu, konserwacji, przyjazdy grupy interwencyjnej do 
„fałszywego” alarmu (powyżej 1 zdarzenia w miesiącu) oraz wystawienia tymczasowego posterunku doraźnej 
grupy ochrony fizycznej i nadzorowania obiektu na wypadek niestwierdzenia śladów włamania nastąpi 
z uwzględnieniem cen wskazanych w Ofercie Wykonawcy.

3. Rozliczenie wykonania prac konserwatorskich następować będzie z dołu raz na kwartał, na podstawie faktury 
VAT wystawianej przez Wykonawcę po podpisaniu pisemnego protokołu wykonanych czynności 
konserwacyjnych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w oparciu o wpisy do książki 
eksploatacji obiektu.

4. Wszelkie naprawy serwisowe wykraczające poza przedmiot umowy, rozliczane będą na zasadach 
określonych odrębnym zleceniem.

5. Wynagrodzenie za usługi monitoringu rozliczane jest miesięcznie na podstawie faktur wystawionych po 
zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi. Podstawą do wystawienia faktury za każdy miesiąc usługi 
monitoringu systemu alarmowego jest dołączenie raportu z systemu monitorującego obiekt za dany miesiąc.

6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze (albo, 
w przypadku konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności – na rachunki bankowe 
Wykonawcy, w tym rachunek VAT Wykonawcy, wskazane na fakturze), prawidłowo wystawionej 
i dostarczonej Zamawiającemu, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

7. Wykonawca jest zobowiązany do wpisania na fakturze numeru umowy.

8. Strony akceptują wystawianie i doręczanie faktur w formie elektronicznej w formacie pdf zgodnie z art. 106n 
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685). Faktury 
będą wysyłane na adres e-mail Zamawiającego: faktury@pgi.gov.pl przy użyciu autorespondera/komunikatu 
zwrotnego. 

mailto:kancelaria@pgi.gov.pl
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9. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP 525-000-80-40.

10. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP....................,

11. Płatność uważa się za zrealizowaną w dniu złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu.

12. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przeniesienia praw lub 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

13. Zamawiający niniejszym oświadcza, iż w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8.03.2013 roku o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 424) posiada status dużego 
przedsiębiorcy. 

14. Wykonawca oświadcza, że jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, zatrudniającą 
pracowników, zawierającą umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług, i tym samym nie zachodzi 
konieczność przedkładania przez niego, na potrzeby niniejszej umowy, informacji, o której mowa w art 8b ust. 
2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku zmiany w wyżej wymienionych warunkach 
wykonywania działalności, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym 
fakcie Zamawiającego, oraz do przedłożenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji 
o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty 
wynagrodzenia, nie później niż w terminie przedłożenia Zamawiającemu faktury lub innego dokumentu 
księgowego.*(jeśli dotyczy). 

§ 11. Kary umowne2

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej noty, 
kary umowne w wysokości:

1) 100 zł netto za każdy przypadek:

a) braku powiadomienia Zamawiającego o awarii/braku sygnałów z monitoringu przekraczający 24h;

b) braku reakcji na zgłoszenie serwisowe w ciągu 8 godzin.

2) 50 zł netto za każdy przypadek:

a) braku reakcji Grupy Interwencyjnej na sygnał z monitoringu lub braku notatki Grupy Interwencyjnej 
z rozpoznania obiektu po sygnale z monitoringu;

b) braku służbowego umundurowania, niestaranny wygląd itp. Grupy Interwencyjnej;

c) nienależytego prowadzenie dokumentacji związanej z konserwacją lub serwisem;

3) 0,03% maksymalnej umownej wartości brutto usługi, o której mowa w § 10 pkt 1 umowy, za każdy dzień 
zwłoki w rozpoczęciu świadczenia usługi lub przerwy w usłudze, 

4) 10% umownej wartości maksymalnej brutto usługi, o której mowa w § 10 ust. 1 umowy, w przypadku 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają sumowaniu, przy czym łączna 
wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego  maksymalnego wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w § 10 ust. 1 umowy.

3. Ponadto, niezależnie od kar umownych, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez 
Wykonawcę jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia 
zastępczego wykonania lub usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych 
odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne.

5. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na potrącanie kar mownych z wszelkich przysługujących 
mu należności, choćby były jeszcze niewymagalne, w tym z przysługującego mu wynagrodzenia, o ile na 
dzień potrącenia bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Zamawiający zawiadomi pisemnie 
Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczania kar umownych.

6. Postanowienie ust. 5 stosuje się z uwzględnieniem art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (D.U.374.2020 z późn. zm.).

§ 12.  Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu 

2 Kary umowne liczone od maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy dotyczą wynagrodzenia za daną część zamówienia.



oznaczenie sprawy: EZP.26.224.2021

14

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Ponadto Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub części ze skutkiem na dzień 
doręczenia Wykonawcy oświadczenia (ex nunc), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:

1) utraty przez Wykonawcę koncesji wymaganej do realizacji przedmiotu umowy,

2) w innych przypadkach nienależytego lub niezgodnego z umową lub przepisami wykonywania obowiązków 
wynikających z umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji zgodnie z umową/przepisami.

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku lub otwarta likwidacja Wykonawcy, w zakresie 
uniemożliwiającym wykonywanie niniejszej umowy.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeśli Zamawiający będzie zalegał z zapłatą 
należnego i wymagalnego Wykonawcy wynagrodzenia co najmniej za dwa pełne miesięczne okresy 
płatności.

4. Odstąpienie od umowy na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie w okresie obowiązywania umowy 
wydłużonym o miesiąc.

5. Odstąpienie powinno być w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i powinno zawierać uzasadnienie.

6. W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia dotyczące kar umownych, możliwości dochodzenia 
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, poufności, ochrony danych 
osobowych i właściwości sądu pozostają w mocy.

§ 13. Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający informuje, iż jest Administratorem danych osób wskazanych przez Wykonawcę do 
współdziałania z Zamawiającym celem realizacji niniejszej umowy. Dane osobowe w zakresie wskazanym 
powyżej będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy (art. 6 ust. 1 lit. f 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) celem 
prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego 
wykonania niniejszej umowy. Odbiorcami danych mogą być podmioty stale współpracujące z Zamawiającym 
w ramach jego struktury organizacyjnej, dostawcy usług IT oraz podmioty świadczące usługi pocztowe. Dane 
będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji niniejszej umowy oraz dochodzenia i obrony przed 
ewentualnymi roszczeniami. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ich dostępu, 
sprostowania, żądania usunięcia danych bądź ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

2. Zamawiający oświadcza, iż poinformował osoby wskazane przez Wykonawcę do współdziałania ze 
Zamawiającym o treści klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania ich danych przez Zamawiającego 
wskazanej w ustępie powyżej. 

3. Wykonawca informuje, iż jest administratorem danych osób wskazanych przez Zamawiającego do 
współdziałania z Wykonawcą celem realizacji niniejszej umowy. Dane osobowe w zakresie wskazanym 
powyżej będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) celem prawidłowego wykonania niniejszej umowy. Podanie danych 
jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy. Odbiorcami danych mogą być 
podmioty stale współpracujące ze Wykonawcą w ramach jego struktury organizacyjnej, dostawcy usług IT 
oraz podmioty świadczące usługi pocztowe, prawne. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
realizacji niniejszej umowy oraz dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Osobom, których 
dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania, żądania usunięcia danych bądź 
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

4. Wykonawca oświadcza, iż poinformował osoby wskazane przez Zamawiającego do współdziałania i realizacji 
z Wykonawcą o treści klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania ich danych wskazane w ustępie 
powyżej.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji uzyskanych od Administratora w ramach 
realizowanej umowy.

6. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych określa umowa powierzenia, stanowiąca Załącznik nr 
3 do umowy.
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§ 14.  Podwykonawcy (jeśli dotyczy)
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonanie tej części umowy, którą 

wykonuje przy pomocy podwykonawców.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego ich 

stosunku prawnego.

§ 15. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego

2. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

3. Ewentualne spory, które mogą powstać na tle wykonania przedmiotu niniejszej umowy rozstrzygane będą 
przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. *Umowa została zawarta w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy. / *Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia przez Strony, w przypadku, jeśli podpisy 
Stron nie są złożone jednocześnie, umowa wchodzi w życie z momentem złożenia ostatniego podpisu. 

* jeś l i  dotyczy.

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ……………….. 2021 r.,

3) Załącznik nr 3 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

       Zamawiający:      Wykonawca:

……………………………… ………………………
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Załącznik nr 3 do umowy

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu …………………….… 2021 roku  w Warszawie pomiędzy / zawarta pomiędzy:
Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie, 
adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Rejestrowy KRS pod numerem 0000122099, NIP 5250008040, Regon: 000332133, reprezentowanym przez/w 
imieniu którego działają:
……………………………………………………..
zwanym w dalszej części „Administratorem" lub „ADO”

a
……………………………………………… 
zwanym w dalszej części „Procesorem"
zwanymi także łącznie „Stronami” 

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie przepisów dotyczących Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane w dalszej części „RODO".

§1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. ADO powierza Procesorowi, w trybie art 28 RODO, dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu 

określonym w umowie głównej tj. umowie nr …….... z dnia ……….
2. ADO oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych, które powierza Procesorowi.
3. Procesor zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 
których dane dotyczą.

4. Procesor oświadcza, ze stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO określone w § 3 ust 1 
niniejszej Umowy.

§2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
1. Procesor będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej Umowy dane osobowe znajdujące się 

w zasobach danych osobowych ADO takie jak: imię, nazwisko pracowników PIG i gości PIG, dane dotyczące 
wizerunku pracowników i gości znajdujące się na nagraniach monitoringu w określonych lokalizacjach. 

2. Powierzone przez ADO dane osobowe będą przetwarzane przez Procesora wyłącznie w celu określonym 
w umowie głównej.

§3. Obowiązki i prawa Stron
1. Procesor zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia 

poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni 
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których 
mowa w art 32 RODO m. in.:

1) pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych,
2)  zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług 

przetwarzania,
3)  zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie 

incydentu fizycznego lub technicznego,
4) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych  i organizacyjnych 

mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
2. Procesor zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane osobowe w celu realizacji umowy głównej.
3. Procesor zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art 28 ust 3 pkt b RODO) 

przetwarzanych danych osobowych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych 
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w celu realizacji umowy głównej zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Procesora, jak i po jego ustaniu.
4. Procesor po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem przekazuje wszelkie dane 

osobowe należące do ADO oraz usuwa pozostawione kopie danych osobowych, chyba ze prawo Unii lub 
prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych Niniejszy ustęp nie dotyczy 
danych służbowych.

5. W miarę możliwości Procesor pomaga ADO w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywać się z obowiązków określonych 
w art 32-36 RODO.

6. Procesor po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych niezwłocznie zgłasza je ADO jednak nie 
później niż w ciągu 48 godzin.

7. ADO zgodnie z art 28 ust 3 pkt h RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Procesora przy 
przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia niniejszej Umowy.

8. Kontrola, o której mowa w ust 7, może być przeprowadzana tylko w godzinach pracy Procesora i nie 
wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia zawiadomienia. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 od 
dnia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymagana ponownego zawiadomienia (chyba ze Strony postanowią 
inaczej).

9. Procesor zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez 
ADO, jednak nie dłuższym niż 7 dni. W przypadku, gdy usuniecie uchybień wiązałoby się z poniesieniem 
dużego nakładu finansowego lub organizacyjnego, termin ten może zostać przedłużony do 30 dni.

10. Procesor udostępnia ADO wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych 
w art 28 RODO.

§4. Dalsze powierzenie danych osobowych do przetwarzania
1. Procesor może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania innym 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy głównej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody ADO.
2. Procesor zobowiązuje się do korzystania z usług wyłącznie takich podwykonawców, którzy zapewniają 

wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie 
przez tych podwykonawców danych osobowych, spełniało wymogi RODO.

3. Przekazanie powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 
polecenie ADO chyba ze obowiązek taki nakłada na Procesora prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego, któremu podlega Procesor. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor 
informuje ADO o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na 
ważny interes publiczny.

4. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Procesora 
w niniejszej Umowie.

5. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność wobec ADO za niewywiązanie się ze spoczywających na 
podwykonawcy obowiązków ochrony danych osobowych.

§5. Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
1. Procesor jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią 

niniejszej Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych 
osobom nieupoważnionym.

2. Procesor zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania ADO o jakimkolwiek postępowaniu, 
w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Procesora danych 
osobowych określonych w niniejszej Umowie a także:
1) o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych osobowych, 

skierowanych do Procesora,
2) o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania u Procesora tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 
upoważnionych przez organ nadzorczy. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych 
powierzonych przez ADO.

§6. Czas obowiązywania Umowy
Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas trwania umowy głównej.

§7. Rozwiązanie umowy
1. ADO może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Procesor:

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich 
w wyznaczonym terminie,
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2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody ADO.

§8. Zasady zachowania poufności
1. Procesor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów 

i danych osobowych otrzymanych od ADO i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych 
w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane 
poufne"). Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy w czasie trwania i po zakończeniu przetwarzania w ramach 
powierzenia danych osobowych.

2. Procesor oświadcza, ze w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą 
one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody ADO w innym celu niż wykonania 
umowy głównej, chyba ze konieczność ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 
Umowy.

§9. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze Stron.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.
4. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązać 

polubownie, a gdy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny 
właściwy dla siedziby ADO.
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