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WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI 

do umowy nr ………………… z dnia ………………… dotyczącej …………………..……… 

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

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

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

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W Niniejszych Wymaganiach używa się następujących określeń: 

1) Zamawiający - JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063  
z siedzibą przy ul. Banacha 2, 00-909 Warszawa, 
NIP: 521-12-07-048, REGON: 010210333, 

2) Wykonawca - ………………………………………………………………………. 
z siedzibą przy ……………………………………………………,  
NIP: ………………………, REGON: ……………………., 

3) Beneficjenci - ………………………………………………………………………. 
z siedzibą przy ……………………………………………………,  

  - ………………………………………………………………………. 
z siedzibą przy ……………………………………………………,  

4) ustawa - ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 
niejawnych (Dz. U. 2019. poz. 742). 

2. Realizacja wymienionej na wstępie umowy zobowiązuje Wykonawcę do spełnienia 

szczegółowych wymagań dotyczących ochrony informacji określonych w niniejszych 

Wymaganiach, zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu realizacji umowy. 

Ustalenia zawarte w Wymaganiach dotyczą wszystkich osób, które w imieniu i na 

rachunek Wykonawcy będą wykonywały umowę. 

3. Wymagania stanowią integralną część umowy, tak więc niedotrzymanie lub łamanie ich 

postanowień pociąga za sobą konsekwencje stosowania kar umownych do zerwania 

umowy włącznie. W przypadku ustalenia, że Wykonawca nie realizuje postanowień 

ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy oraz dochodzenia 

odszkodowania z tytułu powstałej szkody na zasadach ogólnych. Ponadto 

zastosowanie będzie miała zarówno kodeksowa jak i pozakodeksowa 

odpowiedzialność karna w zakresie ochrony informacji w tym m.in. wynikająca  

z rozdziału XXXIII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny. 

4. W przypadku naruszenia zasad ochrony osób i mienia lub informacji przez 

Wykonawcę, Beneficjent o zaistniałym fakcie powiadomi odpowiednie organy, oraz 

Zamawiającego.  

5. Zgodnie z art. 14 ust 1 ustawy za ochronę informacji niejawnych udostępnionych 

Wykonawcy odpowiada Kierownik jednostki organizacyjnej, który informacje niejawne 

udostępnił. 
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§ 2 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Zamawiający i Beneficjenci umowy nie przewidują bezpośredniego przekazywania 

informacji niejawnych Wykonawcy, jednak biorąc pod uwagę charakter wykonywanej 

usługi na Wykonawcy ciąży obowiązek ochrony wszelkich informacji uzyskanych  

w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, w szczególności informacji 

dotyczących systemu ochrony obiektów, ich topografii, rozmieszczenia posterunków 

ochronnych, kamer, czujek, systemów kontroli dostępu, rozmieszczenia lub 

przeznaczenia budynków, pomieszczeń i urządzeń wojskowych, a także sposobu 

organizacji pracy przez poszczególnych pracowników, pełnionych przez nich funkcji 

oraz ich danych osobowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie 

zasad poufności przez swoich pracowników, współpracowników oraz Podwykonawców 

uczestniczących w realizacji umowy. 

2. Beneficjent przewiduje możliwość przeszkolenia pracowników Wykonawcy  

z obowiązujących w danej instytucji procedur bezpieczeństwa, a Wykonawca jest 

zobowiązany do ich ścisłego przestrzegania. Termin ewentualnego szkolenia strony 

uzgodnioną w trybie roboczym. 

3. Z uwagi na obostrzenia dotyczące ochrony obiektów wojskowych Zamawiający  

i Beneficjenci nie przewidują możliwości kierowania obcokrajowców do realizacji 

przedmiotu umowy.  

4. Zamawiający i Beneficjenci zastrzegają sobie prawo do zgłaszania uwag dotyczących 

składu pracowników przewidzianych do realizacji usługi bez podawania uzasadnienia. 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia powyższych uwag. 

5. Wykonawca zapewni stabilność składu osobowego pracowników świadczących usługę. 

6. Wejście/wyjście Wykonawcy na tereny obiektów wojskowych odbywać się będzie 

zgodnie z systemem przepustkowym obowiązującym na terenie danego obiektu. 

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Beneficjent i Zamawiający mają prawo do niezapowiedzianych kontroli przestrzegania 

ustaleń niniejszych Wymagań przez pracowników Wykonawcy. 

2. Wymagania wykonano w ………. jednobrzmiących egzemplarzach. 
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……………………………… 
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