
Istotne postanowienia umowy 

UMOWA Nr ………………………. 

zawarta w dniu  …………………. r. w Warszawie  

pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5 zwanym dalej 

„Zamawiającym”, które reprezentuje:   ………………………………….         Zarządu Mienia Skarbu Państwa 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 69,  

00-838 Warszawa, działającym na podstawie pełnomocnictwa 

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

NIP: 525-22-48-481 

a 

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

REGON: ………….., NIP: ……………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego   

w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021  r. poz.1129, z późn. zm.) zawarto  umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest:  

1) najem przez Zamawiającego kompletu urządzeń teletechnicznych, składającego się z min. 

15 sztuk kamer systemu CCTV z podczerwienią i analityką obrazu; rejestratora NVR oraz 

obwodowego systemu alarmowego, zwanych dalej „Systemem”, po uprzednim ich 

zamontowaniu własnym kosztem i staraniem Wykonawcy, na terenie nieruchomości 

położonej w Warszawie w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy  

ul. Sobieskiego  100, zwanego dalej „Obiektem”, 

2) wykonywanie usługi ochrony Obiektu poprzez całodobową ochronę fizyczną realizowaną 

przez 2 osobowy zespół pracowników ochrony – od dnia zawarcia niniejszej umowy do 

momentu prawidłowego uruchomienia Systemu, o którym mowa w pkt. 1, 

3) wykonywanie usługi ochrony Obiektu polegającej na całodobowym monitoringu Obiektu 

zapewnionym przez System, realizowanym w Centrum Monitorowania Alarmów – od 

momentu prawidłowego uruchomienia Systemu, o którym mowa w pkt. 1., 

4) podejmowanie interwencji przez patrol interwencyjny po weryfikacji alarmu odebranego 

z Obiektu przez Centrum  Monitorowania Alarmów.   

 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz sposób jej wykonania określają załączniki: 

1) opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1), 

2) oferta Wykonawcy (załącznik nr 2). 

3. Przedmiot Umowy może być wykonany przez Wykonawcę samodzielnie lub przy udziale 

Podwykonawcy wyłącznie w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-4 na podstawie 

zawartej Umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. 



§ 2 

Czas obowiązywania 

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia  ……………………..do dnia…………………….., przy czym 

Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania na terenie Obiektu Systemu, o którym mowa w § 1 ust. 

1 pkt 1 w terminie do  8  dni od dnia podpisania umowy (termin objęty kryterium wyboru oferty). 

 

§ 3 

Warunki i sposób wykonywania umowy 

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że Wykonawca i Podwykonawca prowadzą działalność 

gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia na podstawie ważnej, wymaganej przez 

przepisy prawa koncesji na prowadzenie takich usług. 

2. Wykonawca ponadto oświadcza, że: 

1. zapewnia obsługę całodobową Centrum Monitorowania Alarmów oraz możliwość zdalnej 

archiwizacji odebranych zdarzeń alarmowych, 

2. pracownicy załóg interwencyjnych będą wpisani na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej prowadzonej przez Wydział Postępowań Administracyjnych w 

Komendzie Wojewódzkiej Policji; 

3. Wykonawca zapewni świadczenie usługi przy pomocy przeszkolonych operatorów do świadczenia 

usług monitorowania Systemu i wysyłania patroli interwencyjnych w przypadku zagrożenia, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).  

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia fizycznej (osobowej) ochrony obiektu w przypadku 

awarii lub nieprawidłowego funkcjonowania systemu monitoringu do czasu ponownego 

uruchomienia Systemu.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania wszelkich niezbędnych koncesji i zezwoleń 

wymaganych prawem dla wykonywania niniejszej umowy w okresie jej obowiązywania. 

 

6. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 

i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 838 ze zm.) oraz wydanymi na jej podstawie 

przepisami wykonawczymi. 

 

§4 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę w mieniu Zamawiającego wyrządzoną 

w  szczególności  kradzieżą lub włamaniem, za dewastacje i zniszczenie. Wykonawca odpowiadać 

będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel 

Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku niedołożenia przez personel Wykonawcy należytej 

staranności przy wykonywaniu Umowy. 

2. Ponoszenia wobec Zamawiającego pełnej odpowiedzialności usługi, które Wykonawca wykonuje 

przy pomocy Podwykonawców, jak za działania własne. 



3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną z przyczyn pozostających poza 

jego kontrolą (np. klęski żywiołowe, pożar z przyczyn leżących w urządzeniach technicznych) lub 

nieobciążających Wykonawcy np. niepokojów społecznych, strajków, demonstracji itp. 

4. W razie zagrożenia dla mienia w strzeżonym obiekcie Wykonawca zobowiązany jest podjąć 

czynności zmierzające do zapobieżenia powstaniu szkody, a w razie jej zaistnienia do ograniczenia 

jej rozmiarów oraz do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, Policji, ewentualnie 

Straży Pożarnej. 

5. Wstępne dochodzenie oraz sporządzenie przez Zamawiającego protokołu szkód musi odbyć się 

przy udziale przedstawiciela Wykonawcy natychmiast po zaistniałym zdarzeniu. Zamawiający 

określa w protokole rodzaj i przybliżoną wartość skradzionych przedmiotów lub tych, które uległy 

uszkodzeniu. 

6. Po stwierdzeniu powstania lub uzyskaniu od Zamawiającego informacji o powstaniu szkody, 

Wykonawca: 

a) podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie przed powiększeniem się strat oraz w 

przypadku zaistnienia takiej potrzeby – powiadamia właściwe służby (straż pożarną, 

pogotowie techniczne itp.), a w przypadku podejrzenia przestępstwa, powiadamia Policję. 

b) sporządza protokół (opis) przyczyn i okoliczności powstania szkody. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone w związku z ochroną osób i mienia, której kopia stanowi załącznik nr 3 do 

Umowy. W przypadku wygaśnięcia ważności polisy w okresie obowiązywania Umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowód wniesienia składki za okres do dnia 

obowiązywania niniejszej Umowy. 

 

§ 5 

Nadzór Zamawiającego 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nadzoru nad sprawowaniem ochrony mienia. 

§ 6 

Podwykonawstwo  

1. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy z 

tytułu wykonywanych przez niego usług,  których powierzenie Podwykonawcy Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania tych usług, przy czym powyższe zgłoszenie 

winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający uprawniony jest w ciągu trzydziestu dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

zgłoszenia, o którym mowa w ust.1 do złożenia Wykonawcy/Podwykonawcy w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności sprzeciwu wobec wykonania usługi przez Podwykonawcę. 

3. Złożenie przez Zamawiającego sprzeciwu wobec wykonania usługi przez Podwykonawcę  

o którym mowa w ust.2 powoduje, że obowiązek ich wykonania spoczywa na Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność       

z oryginałem kopię zawartej w formie pisemnej umowy z Podwykonawcą obejmującą zakres usług 

powierzonych Podwykonawcy, w przypadku zgłoszenia, o którym mowa   w ust.  1 i braku sprzeciwu 

Zamawiającego złożonego zgodnie z ust. 2, w terminie 7 dni od daty upływu terminu do złożenia 

sprzeciwu. 

5. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy  w wysokości 

ustalonej w umowie między Podwykonawcą, a Wykonawca, chyba że ta wysokość przekracza 

wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za usługi powierzone Podwykonawcy, których 

szczegółowy zakres został wskazany a  wynika ze zgłoszenia, o którym mowa  w ust.1, przy czym 



odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy jest ograniczona do 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za usługi, których szczegółowy zakres  wynika ze 

zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1. 

6. Ewentualne zmiany niniejszej Umowy wpływające odpowiednio na zmianę postanowień Umowy 

zawartej z Podwykonawcą wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

7. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawcę usług upoważnia Zamawiającego 

do żądania od Wykonawcy natychmiastowego odsunięcia Podwykonawcy od realizacji usługi. 

Odpowiednio do zaistniałych okoliczności Wykonawca zobowiązany jest wówczas bezzwłocznie 

rozwiązać umowę zawartą z Podwykonawcą.   W takiej sytuacji Wykonawca realizuje usługę 

samodzielnie lub powierza je innemu Podwykonawcy, z zachowaniem trybu określonego w ust.1-5. 

8. Strony ustalają, że: 

1) Zamawiający będąc wraz z Wykonawcą dłużnikiem solidarnym wobec Podwykonawcy usług w 

zakresie, o jakim mowa w art. 647¹ § 3 kodeksu cywilnego i w niniejszej Umowie będzie 

uprawniony - na co Wykonawca wyraża zgodę w Umowie - do zapłaty bezpośrednio 

Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia w całości lub części, spłacając w takim zakresie 

dług Wykonawcy wobec Podwykonawcy, po uprzednim umożliwieniu Wykonawcy zgłoszenia 

pisemnych uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego 

informacji co do bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, 

2) Swoją wierzytelność o zwrot zapłaconego bezpośrednio Podwykonawcy wynagrodzenia do 

wysokości dokonanej zapłaty, Zamawiający potrąci wówczas z wynagrodzenia Wykonawcy i 

bezzwłocznie zawiadomi Wykonawcę o dokonanej na rzecz Podwykonawcy zapłacie 

wynagrodzenia w całej kwocie lub jej części. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie uprawnienia przysługujące  Zamawiającemu 

wobec Wykonawcy mogły być realizowane wobec Podwykonawcy, nawet jeżeli poszczególne 

postanowienia Umowy nie stwierdzają tego wprost. 

§ 7 

Wynagrodzenie. Terminy zapłaty 

1. Strony ustalają, że  całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy 

wynosi: 

netto: ……………………………. (słownie: …………………..), brutto: ………………………… zł (słownie: 

……………….………………….), 

w tym wynagrodzenie miesięczne netto: ……………………………. (słownie: …………………..), brutto: 

………………………… zł (słownie: ……………….………………….), 

zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Zamawiającemu faktury za wykonanie usługi w ciągu 7 

dni od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy z 

tytułu wykonania usług objętych niniejszą Umową, płatne będzie przez Zamawiającego na 

rachunek nr ……………………………………...na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury, w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zarządu Mienia Skarbu Państwa, 

adres: ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa.  

3.    Dla celów wystawienia faktur strony ustalają, co następuje: 

a. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i jest 

uprawniony do wystawiania faktur, 

b. należność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy będzie płatna przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane w ust. 2 z konta Zarządu Mienia Skarbu Państwa w terminie 21 



dni od daty dostarczenia faktury wystawionej i dostarczonej do siedziby Zarządu 

Mienia Skarbu Państwa, 

c. za termin zapłaty faktur uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu 

bankowi przelać na wskazane w ust. 2 konto kwotę wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności (MPP).  

5. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 1 rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej ( dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). 

6. Wykonawca wystawiać będzie faktury na Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5 00-

950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, przy czym adresatem i płatnikiem będzie Zarząd Mienia 

Skarbu Państwa – jednostka budżetowa m. st. Warszawy, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa.    

7. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

 

§ 8 

Kary umowne. Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej :  

a) za opóźnienie w dokonaniu montażu urządzeń wskazanych w § 1 ust. 1 pkt. 1, w 
stosunku do terminu wskazanego w § 2 - za każdy dzień opóźnienia w wysokości 
500 zł, 

b) za każdy dzień przerwy w realizacji przedmiotu umowy z zakresu monitoringu, o 
którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3,  z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
zorganizowaniu doraźnej ochrony fizycznej Obiektu, o której mowa w § 3 ust. 4  - w 
wysokości 10% kwoty miesięcznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 
Umowy, 

c) za każdorazowe przekroczenie czasu przybycia patrolu interwencyjnego, o którym 
mowa w ust. 3 pkt b) Załącznika Nr 1 – Opisu Przedmiotu Zamówienia, z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy -  w wysokości 100 zł brutto, 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 30% 

kwoty wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w  § 7 ust. 1 Umowy.  

2. Łączna wartość kar umownych nie przekroczy 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 

ust.1 umowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z płatności wynikających z przedłożonej 

faktury. 

4. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych za poniesioną szkodę. 

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 7 

ust. 1 Umowy. 

2. Zabezpieczenie zgodnie z postanowieniami art. 450 ustawy PZP może być wniesione w jednej lub 

w kilku następujących formach: 



1) pieniądzu;  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  kredytowej, 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w innych formach. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Nr 

02 1030 1508 0000 0005 5004 0085 Bank  Handlowy. 

  Dokument gwarancji lub poręczenia zawierać ma bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie 

gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne żądanie 

Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające oświadczenie 

o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej 

Umowy. W dokumencie gwarancji/poręczenia, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać 

dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (ZMSP) dodatkowych warunków (np. żądanie 

przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, 

albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do 

osób umocowanych do występowania w imieniu ZMSP, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko 

w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz 

dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego 

z żądaniem zapłaty). 

5. Zamawiający zwróci/zwolni zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach 

określonych w §  9 ust. 6 i 7.  

6. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie może zostać 

przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania. 

 

§ 10 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części 

w przypadku: 

a) ogłoszenia likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

b) niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Wykonawcę w 

terminach wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności w przypadku 

dwukrotnego ukarania Wykonawcy karą umowną wskazana w § 8 ust.1 lit b 

c) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy. Przez rażące 

naruszenie Strony rozumieją między innymi przypadek, gdy Wykonawca zaniedba 

obowiązki określone umową lub zaniecha podjęcia działań mających na celu ochronę 

mienia Zamawiającego przed kradzieżą lub zniszczeniem, nie podejmie stosownych 

działań mających na celu zmniejszenie do minimum powstałych szkód bądź też 



niewłaściwie zabezpieczy miejsca zdarzenia oraz nie powiadomi stosownych służb o 

wystąpieniu zagrożenia lub szkody. 

 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy: 

a) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym tj.: w przypadku 

wydzierżawienia, wynajmu lub innej formy przekazania nieruchomości innemu 

podmiotowi, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

b) w przypadku gdy dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp, 

c) w przypadku gdy Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na 

podstawie art. 108 Pzp. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2  pkt a) – c) Wykonawca może żądać wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej oraz pisemnego 

uzasadnienia. 

 

§ 11 

               Przedstawiciele stron 

1.  Osobą odpowiedzialną za koordynację wykonywania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy 

jest …………………………………………, tel. ……………………….. e-mail…………………………. 

2. Osobą odpowiedzialną za koordynację wykonania przedmiotu umowy ze strony 

         Zamawiającego jest ……………………………., tel. …………………………………e-mail  lub inne osoby 

wskazane przez  Zamawiającego. 

3. Zmiana koordynatora nie powoduje zmiany niniejszej Umowy. O zmianie tych osób Strony będą 

informować się pisemnie nie później niż w trzecim dniu roboczym od dnia, w którym nastąpiła 

zmiana. 

 

§12 

     Zmiany w Umowie 

 

1. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, strony przewidują możliwość dokonania zmian w Umowie w 

przypadku: 

a) nieistotnych zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, 

b) w innych przypadkach wskazanych w art. 455 ust.1 pkt 2b, pkt 3 i 4 i ust. 2 Pzp. 

2. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane przed upływem terminów 

realizacji przedmiotu Umowy, określonych w § 2 Umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy 

złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych 

okolicznościach. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają 

sporządzenia aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 



§13 

Postanowienia Końcowe 

1. Wykonanie niniejszej Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 4.05.2016., dalej RODO), dla których Administratorem danych jest 

Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim. 

Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, 

określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy w sytuacji, w której 

jest on osobą fizyczną (w tym osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych 

osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

                                                                                     §14 

 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

2. Integralną częścią niniejszej Umowy stanowią załączniki: 

a. załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia,  

b. załącznik nr 2 –oferta Wykonawcy, 

c. załącznik nr 3 - polisa ubezpieczeniowa. 

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y         W Y K O N A W C A  


