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                                                                                                                  Z – 12 d 
2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 

   04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 

Egz. Nr ….. 

 

WZÓR   

Umowa Usługi Nr ………………… 

zawarta w dniu ………………….. w Warszawie 

 

pomiędzy: 

 

ZAMAWIAJĄCYM:  SKARB PAŃSTWA – 2. Regionalna Baza Logistyczna  

04 – 470 Warszawa, ul. Marsa 110 

NIP: 952-20-99-597 REGON: 142665904 

    Adres e-mail: 2rblog@ron.mil.pl 

reprezentowany przez: 

Komendanta 2. Regionalnej Bazy Logistycznej 

………………………………………………………………. 

a: 

WYKONAWCĄ: Pełna nazwa firmy 

Kod miejscowość, ulica numer 

Nr telefonu:   Nr fax.: 

Adres e-mail: 

NIP:    REGON: 

KRS: 

reprezentowaną przez: 

Pana/ią………. – np. Prezesa Zarządu 

Nr rachunku bankowego: 

 

 

Umowę zawarto w wyniku ………………………………………(np.: zapytania 

ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  

w trybie ……………. nr sprawy …………..)

mailto:2rblog@ron.mil.pl
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§ 1 

PRZEDMIOT  UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę: naprawy, konserwacji, 

przeglądów oraz pozostałych usług utrzymujących w sprawności technicznej  sprzęt łączności 

specjalnej  w latach  2019- 2020. 

Urządzenia przeznaczone do: 

a) diagnostyki i konserwacji(naprawy): 

- TCE 121, TCE 621, TCE 621/B, TCE 671, TCE - 500B, TR – 101, ILEX, ELCRODAT 4-2 

 - ilość urządzeń według potrzeb Sił Zbrojnych. 

b) urządzenia TCE 621/B  - aktualizacja oprogramowania do wersji co najmniej 3-1 

 - ilość urządzeń wg potrzeb Sił Zbrojnych. 

2. Podstawą formalną realizacji usługi przez Wykonawcę jest zlecenie Zamawiającego wydane  

na wniosek właściwego Gestora SpW. w rozumieniu Decyzji Nr 76/MON Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 04 kwietnia 2017r. w  sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych 

organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej, dalej „Decyzja Nr 

76/MON” . 

Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy „Instrukcja 

bezpieczeństwa przemysłowego”. 

3. Przedmiot umowy obejmuje: 

a) odbiór z Kancelarii Kryptograficznej Składu Zegrze niesprawnego urządzenia 

przeznaczonego do diagnostyki, po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego; 

b) przeprowadzenie diagnostyki i określenie uszkodzenia; 

c) wykonanie kosztorysu naprawy  urządzenia (wszystkie składowe usługi, marże i termin 

wykonania planowanej naprawy (z wyłączeniem czasu, wskazanego w kosztorysie, 

ewentualnej naprawy u producenta realizowanej za pośrednictwem Głównej Kancelarii 

Kryptograficznej SKW)) i przesłanie go do Zamawiającego poprzez Gestora SpW  

w rozumieniu Decyzji Nr 76/MON;  

d) przeprowadzenie naprawy urządzeń, po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego, zgodnie                                

z kosztorysem zaakceptowanym przez właściwego Gestora SpW w rozumieniu Decyzji 

Nr 76/MON; 

e) wykonanie aktualizacji oprogramowania urządzeń TCE 621/B do wersji co najmniej 3-1,  

po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego, zgodnie z kosztorysem zaakceptowanym przez 

właściwego Gestora SpW w rozumieniu Decyzji Nr 76/MON; 
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f) przekazanie naprawionych urządzeń z naklejonymi plombami holograficznymi firmy 

………….. lub firmy realizującej naprawę urządzeń do Kancelarii Kryptograficznej Składu 

Zegrze. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy urządzeń według kosztorysu zaakceptowanego przez 

właściwego Gestora SpW w rozumieniu Decyzji Nr 76/MON po otrzymaniu zlecenia od 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest odebrać i dostarczyć przedmiot umowy we własnym zakresie. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie 

transportu) za urządzenie od czasu przejęcia urządzenia z Kancelarii Kryptograficznej Składu 

Zegrze do czasu jego formalnego przyjęcia przez Odbiorcę - Kancelarię Kryptograficzną Składu 

Zegrze tj. podpisania przez strony protokołu odbioru wykonanej usługi. 

7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania naprawy, Zamawiający pokryje 

faktyczne koszty Wykonawcy poniesione na przeprowadzenie diagnostyki i wykonania 

kosztorysu.  Odbiór urządzeń następuje w sposób analogiczny do określonego w ust. 7. 

8. Odbiór naprawionych urządzeń nastąpi na podstawie protokołu odbioru wykonanej usługi, który 

zostanie sporządzony przez Kancelarię Kryptograficzną Składu Zegrze, podpisany przez 

Wykonawcę i zatwierdzony przez Kierownika Składu Zegrze w dniu faktycznego przekazania 

przez Wykonawcę. Protokół odbioru wykonanej usługi powinien potwierdzać dostawę 

przedmiotu zamówienia, w tym faktyczną datę dostarczenia kompletnego przedmiotu 

zamówienia oraz dane identyfikacyjne urządzeń, a ponadto winien być podpisany przez 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Protokół odbioru wykonanej usługi winien także 

określać numer faktury dotyczącej przekazywanych urządzeń. 

9. Protokół odbioru wykonanej usługi sporządzony zostanie w 4 (czterech) egzemplarzach po 

jednym dla: 

2. Regionalnej Bazy Logistycznej - Skład Materiałowy Zegrze, Gestora SpW. w rozumieniu 

Decyzji Nr 76/MON ,Wykonawcy i Zamawiającego. 

10. Czas reakcji Wykonawcy na otrzymane zgłoszenie 3 dni robocze. Czas na wykonanie 

diagnostyki i kosztorysu przedmiotu umowy do 14 dni od zlecenia diagnostyki przez 

Zamawiającego. Czas realizacji naprawy przedmiotu umowy do 14 dni, licząc od daty 

otrzymania zlecenia od Zamawiającego (z wyłączeniem czasu, wskazanego w kosztorysie, 

ewentualnej naprawy u producenta realizowanej za pośrednictwem Głównej Kancelarii 

Kryptograficznej SKW).  
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11.  Wykonawca oświadcza, że system zarządzania jakością Wykonawcy spełnia wymagania 

systemu ISO 9001:2015. 

12. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje postanowienia niniejszej umowy zgodnie ze złożoną 

ofertą, w sposób profesjonalny oraz z najwyższą starannością. 

 

§ 2 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Wartość przedmiotu umowy obejmuje wartość netto plus należny podatek VAT. 

2. Wartość brutto w roku 2019: …………………………… zł 

(słownie: ……………………………. zł) 

3. Wartość brutto w roku 2020: …………………………… zł 

(słownie: ……………………………. zł) 

4. Całkowita wartość w latach 2019 - 2020:………………... zł 

(słownie: ……………………………. zł) 

5. Wartość usługi określona w ust. 2 - 4 jest wartością maksymalną, a jej niezrealizowanie nie 

może stanowić podstawy Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek  roszczeń z tego tytułu. 

6. Przekroczenie wartości określonej w ust. 2 - 4 dokonuje się na pełną odpowiedzialność 

finansową Wykonawcy. 

7. Zryczałtowane koszty jednostkowe przeprowadzenia diagnostyki o którym mowa w § 1 ust. 3 

pkt b wynoszą: 

a) Wartość brutto: ………………… zł 

b) Wartość netto: ………………..… zł 

c) Wartość podatku VAT: …..……. zł 

8.  Umowa rozliczana będzie doraźnie na podstawie faktury, wystawionej zgodnie                                

z zaakceptowanym kosztorysem, o którym mowa w § 1 ust. 3. Wartość przedmiotu umowy 

obejmuje wartość netto plus należny podatek VAT, z uwzględnieniem: 

1) Ceny jednostkowej  netto roboczogodziny realizowanego przedmiotu umowy: 

……………….. zł 

2) Marży części zamiennych: ………….% 

3) Ceny jednostkowej netto aktualizacji oprogramowania ………………… zł 

9. Do dnia wygaśnięcia umowy będzie obowiązywał stały koszt jednostkowy, o którym mowa  

w ust. 8 oraz marża, które nie podlegają zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
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§ 3 

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Termin realizacji umowy: 

- do 15.11.2019 r. – dla usług realizowanych w roku 2019, 

- do 16.11.2020 r. – dla usług realizowanych w roku 2020. 

2. Usługi wykonywane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku (standardowy dostęp 

do serwisu), w godzinach od 7.30 – 15.30. 

3. Rozpoczęcie realizacji umowy w roku 2020 oraz określenie jej zakresu nastąpi, pod warunkiem 

zapewnienia (przydzielenia) w planie finansowym na następny (kolejny) rok środków 

finansowych na realizację zadań stanowiących przedmiot umowy, a w przypadku ograniczenia 

tych środków, w zakresie i do wysokości środków określonych w zmienionym planie 

finansowym i wymaga pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego, w terminie do dnia 31 

grudnia roku poprzedzającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości (zmniejszenia lub zwiększenia) wykonanych 

usług, w trakcie realizacji umowy w danym roku kalendarzowym, a także pomiędzy 

poszczególnymi latami – z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 5 dotyczących nieprzekroczenia 

łącznej wartości wykonanych usług – po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy z co najmniej 

30 dniowym wyprzedzeniem o wprowadzanej zmianie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ogólnej wartości usług przewidzianych  

do realizacji w roku 2020 w razie zmniejszenia przez MON środków finansowych  

na sfinansowanie wykonania przedmiotu umowy lub jeżeli wykonanie umowy w pełnej 

wartości nie będzie leżało w interesie Sił Zbrojnych. 

6. W razie nie ziszczenia się warunku, o którym mowa w ust. 4 – 5 Wykonawcy nie przysługują 

jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu od Zamawiającego. 

 

§ 4 

SPOSÓB WYKONANIA,  MIEJSCE I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Odbiorcą przedmiotu umowy jest: 

2. Regionalna Baza Logistyczna – SKŁAD ZEGRZE 

KANCELARIA KRYPTOGRAFICZNA 

ul. WARSZAWSKA 22, 05-130 ZEGRZE 

2. Przedmiot objęty wykonaniem usługi zostanie komisyjnie przekazany na podstawie protokołu 

przyjęcia-przekazania oraz dwóch egzemplarzy dokumentu wewnętrznego dotyczącego zmiany 
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Użytkownika. W komisji uczestnicy przedstawiciel Użytkownika (późniejszego Odbiorcy) oraz 

Wykonawcy. 

3. Wykonawca potwierdzi dwa egzemplarze protokołu przyjęcia-przekazania oraz jeden 

egzemplarz dokumentu zmiany Użytkownika. 

4. Transport i ubezpieczenie przedmiotu objętego wykonaniem usługi odbywa się na koszt  

i odpowiedzialność Wykonawcy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe  

w czasie transportu) za urządzenie do czasu jego formalnego przyjęcia przez Odbiorcę – 

Kancelarię Kryptograficzną Składu Zegrze, tj. podpisania przez strony protokołu przyjęcia-

przekazania. 

6. Wykonawca jest zobowiązany odebrać i dostarczyć przedmiot objęty wykonaniem usługi  

na koszt własny na magazyn Odbiorcy. Realizacja dostawy odbędzie się transportem 

odpowiednio przygotowanym do przewozu i zabezpieczonym przed ujemnym wpływem 

warunków atmosferycznych, przemieszczaniem ładunku, uszkodzeniem i zawilgoceniem 

opakowań i innymi czynnikami wpływającymi na obniżenie jakości przedmiotu umowy. 

7. O terminie dostawy przedmiotu objętego wykonaniem usługi Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego i  Odbiorcę 2. Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze  

na 3 dni przed datą dostawy. Dopuszcza się pismo przesłane za pomocą faksu na 7 dni przed 

datą dostawy pod numer faksu: 261 885 633. 

8. Przyjęcie dostawy przez Odbiorcę zrealizowane zostanie w dniu roboczym,  

w jednym z dni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, oprócz dni ustawowo wolnych 

od pracy. W przypadku, gdy określony dzień przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, 

dostawę należy zrealizować w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy. 

9. Z przyjęcia przedmiotu objętego wykonaniem usługi Odbiorca sporządza protokół przyjęcia-

przekazania, którego jeden egzemplarz przesyłany jest do Zamawiającego. 

10. Odbiór jakościowy wykonanej usługi będzie dokonany komisyjnie i protokolarnie z udziałem 

Wykonawcy lub jego przedstawiciela. Brak uczestnictwa Wykonawcy w czynnościach odbioru 

upoważnia Odbiorcę do czynności odbioru bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko. 

11. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu odbioru wykonanej usługi, który zostanie sporządzony 

przez Kancelarię Kryptograficzną, podpisany przez Wykonawcę, zatwierdzony przez 

Kierownika Składu Zegrze w dniu faktycznego przekazania przez Wykonawcę. Protokół ten 

winien potwierdzać wykonanie przedmiotu umowy spełniającego wymagania niniejszej umowy 

oraz dane identyfikacyjne urządzeń, a ponadto winien być podpisany przez uprawnionego 



 

Strona 7 

                                                                                  

 

przedstawiciela Wykonawcy. Protokół winien także określać numer faktury dotyczącej 

przekazywanych urządzeń, ceny jednostkowe wynikające z wartości określonej na fakturze oraz 

dokładny adres Zamawiającego.  

12. Jeśli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady w wykonanej usłudze, Zamawiający ma prawo 

odmówić przyjęcia usługi i podpisania protokołu przyjęcia-przekazania do czasu ich usunięcia. 

13. Wykonawca w dniu odbioru wykonanej usługi zobowiązany jest dostarczyć: 

1)Kserokopie faktury VAT, 

2)Drugi egzemplarz dokumentu zmiany Użytkownika. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i zachowania tajemnicy w zakresie informacji 

pozyskanych w trakcie realizacji umowy. 

15. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie swoich pracowników i współpracowników, 

przedstawiciela Wykonawcy i środków transportu rygorom procedur bezpieczeństwa 

obowiązującym w Jednostce Wojskowej w czasie realizacji usługi zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 poz. 2142)  

w zakresie działania ,,Wewnętrznych Służb Dyżurnych” oraz procedur związanych z ustawą  

z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412). 

16. Za techniczną realizację postanowień umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest 

Szef Sekcji Łączności, Informatyki i WE 2. Regionalnej Bazy Logistycznej. Osoba  

ta upoważniona jest do kontaktów z Wykonawcą w zakresie technicznej realizacji niniejszej 

umowy. 

§5 

GWARANCJA I REKLAMACJE 

 

1. Wykonawca odpowiada za wady/usterki fizyczne (w tym usterki i wszystkie nieprawidłowości) 

ujawnione w przedmiocie umowy tj. naprawianych lub wymienianych komponentach  

i pozostające w bezpośrednim związku z realizacją umowy oraz ponosi z tego tytułu wszelkie 

zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego również, jeżeli wykonany 

przedmiot umowy tj. naprawiany lub wymieniany komponent ma wadę/usterkę zmniejszającą 

jego wartość lub użyteczność wynikającą z przeznaczenia przedmiotu objętego wykonaną 

usługą, nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli wykonano go w 

sposób niezupełny. 

2. O wadzie/usterce fizycznej przedmiotu umowy tj. naprawianych lub wymienianych 

komponentach Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio lub za pośrednictwem 

Odbiorcy, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia 
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stanowi ,,Protokół reklamacji” wykonany przez Zamawiającego lub Odbiorcę, przekazany 

Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty ujawnienia wady/usterki. Postępowanie 

reklamacyjne przyjętego przedmiotu umowy prowadzi Zamawiający. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad/usterek fizycznych przedmiotu umowy tj. 

naprawianych lub wymienianych komponentach, jeżeli wady/usterki te ujawnią się w ciągu 

okresu gwarancji. 

4. Na przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 Wykonawca udziela gwarancji na okres  

12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru wykonanej usługi, o którym mowa w 

§4 ust. 11,  przez przedstawicieli Wykonawcy i Odbiorcy. 

5. Gwarancja obejmuje również usługi oraz przedmioty nabyte u podwykonawców lub 

kooperantów  Wykonawcy. 

6. Utrata roszczeń z tytułu wad/usterek fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu 

gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę/usterkę podstępnie zataił. 

7. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad/usterek fizycznych w wykonanym 

przedmiocie umowy Wykonawca: 

1)  Rozpatrzy ,,Protokół reklamacji” w ciągu 7 dni, licząc od daty jego otrzymania. 

2) W przypadku uznania reklamacji: 

a) usunie wady/usterki w przedmiocie umowy w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania 

,,Protokołu reklamacji”( z wyłączeniem czasu ewentualnej naprawy u producenta 

realizowanej za pośrednictwem Głównej Kancelarii Kryptograficznej SKW),  

b) usunie wady/usterki w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt i 

ryzyko odbierze przedmiot umowy tj. naprawiany lub wymieniany komponent w celu 

ich usunięcia, 

c) przedmiot umowy tj. naprawiany lub wymieniany komponent, po usunięciu wad/usterek 

dostarczy na własny koszt i ryzyko do miejsca, w którym wady/usterki zostały 

ujawnione w terminie określonym w pkt 2 ppkt a, 

d) przedłuży termin gwarancji o czas, w którym wskutek wad/usterek wykonanego 

przedmiotu umowy tj. naprawianych lub wymienianych komponentów objętych 

gwarancją, uprawniony nie mógł korzystać z przedmiotu objętego wykonaną usługą, 

e) ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu tj. 

naprawianych lub wymienianych komponentów objętych wykonaną usługą w czasie od 

przyjęcia go do naprawy do czasu zwrócenia go bez wad/usterek Odbiorcy. 
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3) Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji, Odbiorca wadliwego przedmiotu umowy tj. 

naprawiane lub wymieniane komponenty przekaże przedmiot objęty tj. naprawiane lub 

wymieniane komponenty wykonaną usługą komisyjnie do zbadania w laboratorium 

akredytowanym w danym kierunku i zakresie badań. Wydane orzeczenie należy traktować 

jako ostateczne. 

4) Koszty badania poniesie strona, Odbiorca lub Wykonawca, której ocena okaże się błędna. 

5) Przedmiot umowy tj. naprawiane lub wymieniane komponenty, po usunięciu wad/usterek, w 

ramach reklamacji również podlega odbiorowi jakościowemu przez przedstawiciela 

Odbiorcy. 

8.  Powyższe warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie mogą być modyfikowane 

przez Wykonawcę poprzez wręczanie Zamawiającemu kart gwarancyjnych i innych 

dokumentów, oraz oświadczenia Wykonawcy składane w trakcie trwania umowy pod 

rygorem nieważności.     

§ 6 

        RĘKOJMIA 

 

1.  Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady (w tym usterki i wszystkie nieprawidłowości) 

przedmiotu umowy strony rozszerzają w następujący sposób: 

1) Okres rękojmi zrównany jest z okresem gwarancji. 

2) Niezależnie od rodzaju wady, Zamawiającemu przysługują wszelkie uprawnienia  

z tytułu rękojmi, 

3) Wykonawca oświadcza, iż zrealizowany przedmiot umowy tj. naprawiany lub wymieniany 

komponent jest niewadliwy; w przeciwnym razie Wykonawca poinformuje Zamawiającego 

na piśmie o wszelkich wadach istniejących w chwili zrealizowania przedmiotu umowy; 

Zamawiający nie ma obowiązku badania przedmiotu umowy tj. naprawiany lub wymieniany 

komponent pod kątem jej wadliwości. 

4) W przypadku ujawnienia się wady w okresie rękojmi domniemywa się, że wady wynikły z 

przyczyny tkwiącej już poprzednio w przedmiocie umowy tj. naprawianych lub 

wymienianych komponentach. 

5) Jeżeli przedmiot umowy tj. naprawiany lub wymieniany komponent jest tylko w części 

wadliwy i daje się odłączyć od przedmiotu umowy wolnego od wad, bez szkody dla stron 

obu, Zamawiający według swojego wyboru uprawniony jest do odstąpienia od umowy w 

całości lub jedynie wadliwej części.  
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2. Zamawiający lub Odbiorca/Użytkownik końcowy zawiadamia Wykonawcę o wadzie fizycznej 

przedmiotu umowy tj. naprawianego lub wymienianego komponentu. Formę zawiadomienia 

stanowi „Protokół reklamacji” wykonany przez Odbiorcę/Użytkownika końcowego i  

przekazany Wykonawcy w terminie 60 dni od daty ujawnienia wady. 

3. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad fizycznych w dostarczonym przedmiocie 

umowy tj. naprawianych lub wymienianych komponentach Wykonawca: 

1. rozpatrzy ,,Protokół reklamacji” i spowoduje reakcję serwisu w czasie nie dłuższym niż 7 dni, 

od otrzymania ,,Protokołu reklamacji”. 

2. usunie wady wyrobu tj. naprawianych lub wymienianych komponentów w terminie 30 dni,  

licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”,( z wyłączeniem czasu ewentualnej naprawy 

u producenta realizowanej za pośrednictwem Głównej Kancelarii Kryptograficznej SKW); 

3. usunie wady w dostarczonym przedmiocie umowy tj. naprawianych lub wymienianych 

komponentach w miejscu, w którym zostały ujawnione lub na własny koszt dostarczy go do 

swojej siedziby w celu jego usprawnienia lub wymiany. Wykonawca ponosi wszystkie koszty 

związane z usunięciem niesprawności; 

4. przedmiot umowy wolny od wad dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady 

zostały ujawnione w terminie wskazanym odpowiednio w ppkt 2); 

5. przedłuży termin gwarancji o czas, w którym wskutek wad przedmiotu umowy, użytkownik 

końcowy nie mógł z niego korzystać; 

6. Wykonawca w żadnym wypadku nie może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu 

Zamawiającego. 

7. dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej, dotyczących zakresu wykonanych 

napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji; 

8. ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia asortymentu  

w czasie od przyjęcia go do naprawy i do czasu przekazania sprawnego użytkownikowi  

w miejscu ujawnienia wady. 

4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi w żaden sposób nie ograniczają możliwości 

dochodzenia przez niego odszkodowania na zasadach ogólnych,  

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie wszystkich 

szkód również po stronie osób trzecich, powstałych w wyniku dostarczenia wadliwego 

przedmiotu umowy tj. naprawianych lub wymienianych komponentów lub nienależytego 

wywiązania się z warunków rękojmi. 



 

Strona 11 

                                                                                  

 

6. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z rękojmi, 

Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady określonej w „Protokole reklamacji” podmiotowi 

trzeciemu, obciążając wszelkimi powstałymi z tego tytułu kosztami Wykonawcę oraz potrącić te 

koszty z należnego Wykonawcy wynagrodzenia oraz zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

7. W przypadkach nieuregulowanych w umowie dotyczących uprawnień wynikających  

z gwarancji lub rękojmi za wady prawne, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.  

8. Wszelkie prawa z tytułu rękojmi Zamawiający może wykonywać samodzielnie  

lub za pośrednictwem Odbiorcy/Użytkownika. 

 

§ 7 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Zamawiający ureguluje należność w terminie 30 dni od daty otrzymania: 

1)  Oryginału poprawnie wystawionej faktury. 

2) Oryginału protokołu odbioru wykonanej usługi. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego nie 

później niż do 10 grudnia danego roku kalendarzowego.  

3. Faktura zakupu musi być wystawiona na Zamawiającego, a ponad to musi określać numer, 

przedmiot umowy oraz wskazywać Odbiorcę, Z DOPISEM „DOTYCZY SEKCJI 

ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI WT”. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia 

faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Termin płatności określony w ust. 1 liczy się od dnia następnego po dniu dostarczenia  

do Zamawiającego prawidłowo wypełnionych dokumentów, o których mowa w ust. 1. 

5. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 1 lub jego błędne wystawienie 

spowoduje wstrzymanie terminu zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia. 

6. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

7. Za datę zapłaty uznaje się dzień złożenia dyspozycji zapłaty, w banku Zamawiającego. 

 

§ 8 

ZBYCIE WIERZYTELNOŚCI 

 

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności należnych mu od Zamawiającego 

bez jego uprzedniej, pisemnej zgody pod rygorem nieważności. 
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§ 9 

KARY UMOWNE  

 

1. Z  tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy,  Zamawiającemu przysługują kary umowne: 

1) Kara umowna w wysokości 15 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu 

umowy przysługuje Zamawiającemu w razie odstąpienia lub rozwiązania umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości brutto 

niezrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi lub rozwiąże umowę 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z powodu wad wykonanego 

przedmiotu umowy. 

3) Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  

a) 0,2 % wartości brutto części przedmiotu umowy wykonanego z wadami za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad, ale nie więcej niż 20 % wartości brutto 

części przedmiotu umowy wykonanego z wadami, 

b) 0,2 % wartości brutto części przedmiotu umowy niezrealizowanego w terminie za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 20 % wartości brutto części przedmiotu 

umowy, niezrealizowanego w terminie; 

c) 0,2 % wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek zobowiązania określonego w §5 (Gwarancja) 

lub §6 (Rękojmia), ale nie więcej niż 15 % wartości brutto reklamowanego przedmiotu 

umowy 

2. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie należności przysługujących mu od Zamawiającego 

o wysokość naliczonych kar umownych. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie,  

w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych należności z tytułu kar umownych 

przewidzianych w niniejszej umowie, z przysługujących mu należności. W celu skorzystania  

z uprawnień do potrącenia obliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą naliczenie kar umownych  

i niezależnie od wysłania noty listem poleconym na adres Wykonawcy wskazany w umowie,  

w dniu wystawienia noty przekaże ją Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty 

elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem z zastrzeżeniem §15 ust. 2. Strony ustalają, 
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iż terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych wynikających z niniejszej 

umowy jest dzień wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej obciążającej stronę z tytuł 

tych kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad 

zastrzeżone kary umowne. 

§ 10 

ROZWIĄZANIE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości bądź części), jej 

rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym: 

1) w razie uchybienia terminu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub innego 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

2) gdy powstanie zagrożenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy / likwidacji 

przedsiębiorcy lub wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne, 

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) w razie dokonania cesji wierzytelności z naruszeniem § 8, 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w umowie w terminie do 

6 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w umowie jako 

przyczyny odstąpienia. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym  

w § 3 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy 

 i naliczenia kar umownych, przewidzianych w § 9. Odstąpienie od umowy nastąpi bez 

wyznaczenia dodatkowego terminu jej wykonania (lex comissoria – art. 492 Kodeksu 

cywilnego). 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

5. W razie niewykonania przedmiotu umowy w terminie Zamawiający odstępuje od niniejszej 

umowy w zakresie niezrealizowanej części z dniem 15.12.2020r.  

6. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

7.   W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do odstąpienia od umowy   

  Zamawiający złoży jednostronne oświadczenie woli o odstąpieniu skierowane do Wykonawcy  

  i niezależnie od wysłania tego oświadczenia do Wykonawcy listem poleconym za  
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  potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w umowie, przekaże je Wykonawcy  

  pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na  

  wskazany w komparycji nr faxu, z zastrzeżeniem §15 ust. 2. Strony ustalają, iż terminem w  

  jakim Wykonawca uzyskał wiedzę o złożonym przez Zamawiającego oświadczeniu o  

  odstąpieniu od umowy jest dzień wysłania tego oświadczenia Wykonawcy pocztą  

  elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na  

  wskazany w komparycji nr faxu. z zastrzeżeniem §15 ust. 2. Powyższe uprawnienia nie  

  wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie Wykonawcy. 

8.   W terminie do dnia zakończenia okresu obowiązywania Gwarancji, Zamawiającemu  

  przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części dotyczącej reklamowanego przedmiotu  

  umowy z prawem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 2, gdy  

  Wykonawca nie wykona w terminie jakiegokolwiek zobowiązania wskazanego w § 5 lub  

  w § 6. 

§ 11 

        KOOPERANCI 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu niewykonania  

lub nienależytego wykonania umowy, które było następstwem niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów. 

 

§ 12 

ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy ustala się w wysokości 5 % wartości brutto 

umowy w danym roku kalendarzowym. 

2. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy wynosi: 

- w  2019 roku …………………….. zł; 

- w  2020 roku …………………….. zł. 

3. Zabezpieczenie Wykonawca wpłacił / złożył w dniu…………., w formie …………………… 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w roku 2020 Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść w terminie 14 dni od pisemnego potwierdzenia otrzymanego od Zamawiającego o 

realizacji umowy w danym roku kalendarzowym. 

Zapisy ust. 4 -6 stosuje się odpowiednio do lat 2019 - 2020. 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: 

1) 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane,  
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2) 30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, 

- z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 

będzie ona wystawiona z terminem ważności 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady oraz 

będzie zawierała postanowienie, że kwota 100% zabezpieczenia zostanie, po upływie 30 dni od 

daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, obniżona 

do kwoty stanowiącej 30% wysokości zabezpieczenia, z przeznaczeniem na zabezpieczenie 

z tytułu rękojmi za wady. 

6. W przypadku niewykonania umowy w terminie, Wykonawca zobowiązany jest do 

odpowiedniego przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia, złożonego w formie innej niż w 

pieniądzu, wynikającego z przewidywanego terminu wykonania umowy, przed upływem 

terminu jego ważności. 

      § 13 

ZMIANA TREŚCI UMOWY 

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie,  

 w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę zobowiązana  

jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem.  

 

§ 14 

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Zleceniodawca powierza w trybie art. 28 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 (RODO / ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy. 

2. Informacją w rozumieniu umowy są wszelkie informacje, dokumenty lub dane przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją 

umowy oraz wytworzone przez Wykonawcę na potrzeby realizacji umowy wykonawczej, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą. 
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3. Przetwarzanie danych osobowych następuje tylko w celu wynikającym z przedmiotu umowy 

przedstawionego w § 1. 

4.    Informacje stanowią własność 2. Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie.  

5.   Wykonawca może przetwarzać powierzone mu przez Zamawiającego informacje tylko przez  

       okres obowiązywania Umowy.  

6.    Wykonawca będzie przetwarzać powierzone dane osobowe zwykłych kategorii pracowników 

Zamawiającego w następującym zakresie: imion, nazwisk, telefonów kontaktowych, numeru 

dokumentu potwierdzającego tożsamość, stanowiska służbowego itp. 

7.  Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, a także  

 sposobów zabezpieczenia informacji, zarówno w trakcie trwania Umowy, jak i po jej  

 wygaśnięciu lub rozwiązaniu.  

8.   Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych 

        do zastosowania wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych 

        zapewniających ochronę przetwarzania informacji, a w szczególności powinien zabezpieczyć  

        informacje przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę  

        nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem postanowień umowy, zmianą, utratą,  

        uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

9.  Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w celu zabezpieczenia  

       informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy przed bezprawnym dostępem,  

       rozpowszechnianiem lub przekazaniem stronie trzeciej zgodnie z postanowieniami art. 4 ust.  

       10) osobom trzecim bądź do państw trzecich na podstawie Rozdziału V RODO. 

10.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa  

       informacji, w szczególności dotyczącego zachowania w tajemnicy informacji, także przez  

       osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę i Podwykonawców.  

11.  Wykonawca może udostępniać informacje jedynie osobom, przy pomocy których wykonuje  

 Umowę i Podwykonawcom, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im  

 czynności i tylko w zakresie, w jakim muszą mieć do nich dostęp dla celów wykonania 

Umowy. 

12. Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji Umowy zobowiązane są przed 

przystąpieniem do jej wykonania do podpisania zobowiązania do zachowania poufności 

informacji. Podpisane zobowiązanie należy przed przystąpieniem do realizacji Umowy 

przekazać Zamawiającemu. 
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13. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich jak i wobec 

Zamawiającego, za szkody powstałe w związku z niewykonywaniem lub nienależytą 

realizacją obowiązków dotyczących informacji. 

14. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 24 godzin do powiadamiania i raportowania 

Zamawiającemu o nieuprawnionym ujawnieniu lub udostępnieniu informacji lub o naruszeniu 

poufności informacji: 

         - na adres e-mail: 2rblog.iod@ron.mil.pl 

15. Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu realizacji Umowy w terminie 14 dni 

kalendarzowych do zwrotu Zamawiającemu wszelkich informacji, wraz z nośnikami, a w 

przypadku utrwalenia przez Wykonawcę informacji – usunięcia z nośników tych informacji, 

w tym również sporządzonych kopii zapasowych, oraz zniszczenia wszelkich dokumentów i 

danych mogących posłużyć do odtworzenia, w całości lub części informacji. Wykonawca 

złoży Zamawiającemu na tę okoliczność stosowne oświadczenie. 

16. Wykonawca nie może zwielokrotniać, rozpowszechniać, korzystać w celach niezwiązanych z 

realizacją Umowy oraz ujawniać informacji osobom trzecim (podpowierzenie), bez uzyskania 

w powyższym zakresie pisemnej zgody Zamawiającego, o ile takie informacje nie zostały już 

podane do publicznej wiadomości lub nie są publicznie dostępne.  

17. Wykonawca zobowiązany jest:  

1) zapewnić kontrolę nad tym, jakie informacje, kiedy, przez kogo oraz komu są przekazywane, 

zwłaszcza gdy przekazuje się je za pomocą teletransmisji danych, 

2) zapewnić, aby osoby, o których mowa w pkt 1, zachowywały w tajemnicy informacje oraz 

sposoby ich zabezpieczeń. 

18. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez nieuprawnione 

ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji 

otrzymanych od Zamawiającego wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże 

Wykonawcę również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, bez względu na przyczynę (w 

tym też na podstawie wypowiedzenia lub odstąpienia).  

19. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami skierowanymi do 

Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę powierzonych mu informacji 

(również jeśli skutkiem tego naruszenia jest naruszenie dóbr osobistych osób trzecich), 

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem 

roszczeń przez te osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot odszkodowania oraz kosztów 

obsługi prawnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty. 
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20. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych 

osobowych, zgodnie z postanowieniami 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 (RODO), a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

21. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i 

wykwalifikowanym personelem, gwarantującym prawidłowe przetwarzanie danych 

osobowych w ramach przedmiotowego zamówienia, w tym należytymi zabezpieczeniami 

umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych.  

22. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych w celach innych 

niż określone w umowie, oraz przetwarzania ich wyłącznie w miejscu wskazanym w umowie.  

23. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli u Wykonawcy w zakresie 

poprawności przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych objętych umową, a 

Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia RODO. 

 

§ 15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) oraz 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). 

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie swojego 

adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku bankowego, adresu 

e-mail lub faxu itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować tym, iż korespondencja, 

przekazy pieniężne i przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy adres, numer, rachunek 

bankowy będą przez strony traktowane jako doręczone.  

3. Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy  

dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego otrzymują: 

Egz. Nr 1 – Pion Głównego Księgowego 

Egz. Nr 2 – Wykonawca 

Egz. Nr 3 - Sekcja Zamówień Publicznych. 

5. Kopię umowy otrzymują: 
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 Szef SESŁIiWEIWsp. SZ; 

 Sekcja Łączności, Informatyki i WE Wydziału Technicznego 2 RBLog. 

6. Załączniki: 1. 

1. Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego. 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

3. Oferta Wykonawcy. 

4. Wzór protokołu reklamacji. 

5. Oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

…………..…………………..    ……………………………… 
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Załącznik nr 1 do umowy nr ……………… z dnia ….….. 2019 r. 

 

INSTRUKCJA 

 BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO  

Niniejsza Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego zwana dalej „IBP” określa szczegółowe 

wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych, które mogą być przetwarzane przez 

Wykonawcę w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy – …………………. 

................................, w związku z realizacją umowy nr  …………… z dnia ……. 2019 r, zawartej 

pomiędzy: 

Skarbem Państwa – 2. Regionalną Bazą Logistyczną (2RBLog) zwaną w dalszej części „IBP” 

ZAMAWIAJĄCYM, a ……………………… zwanej w dalszej części „IBP” WYKONAWCĄ.  

ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA, zwani w dalszej części „IBP” STRONAMI, mają 

obowiązek ochrony informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 

roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 742 t. j.), szczególnie 

wynikającymi z treści rozdziału 9 tejże Ustawy oraz postanowieniami niniejszej „IBP”. 

Użyte w „IBP” określenia oznaczają: 

a) Zamawiający – Skarb Państwa – Minister Obrony Narodowej reprezentowany przez 

Komendanta 2. Regionalnej Bazy Logistycznej , 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110; 

b) Wykonawca – ……………………………………………………………………; 

c) Odbiorca – 2. Regionalna Baza Logistyczna – Kancelaria kryptograficzna Skład Zegrze; 

d) Podwykonawca – osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna, realizująca na 

podstawie odrębnej umowy zawartej z Wykonawcą dostawy lub usługi niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia (lub części prac związanych z przedmiotem 

zamówienia), po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t. j.); 

e) Umowa – umowa Nr ……………… z dnia …... 2019 r.; 

f) Ustawa – ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych 

  (Dz. U. z 2019 roku, poz. 742 t. j.); 

g) informacje niejawne – wszelkie informacje, w tym materiały niejawne, podlegające 

ochronie zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie informacji niejawnych; 

h) przetwarzanie informacji niejawnych – są wszelkie operacje wykonywane w 

odniesieniu do informacji niejawnych i na tych informacjach, w szczególności   ich 

wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, 

przechowywanie, przekazywanie lub udostępnianie; 

i) materiałem – jest dokument lub przedmiot albo dowolna ich część, chronione jako 

informacja niejawna, a zwłaszcza urządzenie, wyposażenie wyprodukowane albo będące 

w trakcie produkcji, a także składnik użyty do ich wytworzenia. 
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1. Przedmiot ochrony. 

1.1. Przedmiotem podlegającym ochronie przez strony są wszelkie informacje niezależnie od 

 formy, nośnika i sposobu ich utrwalenia oraz każdy materiał otrzymany, wytworzony i 

 przetworzony przez strony związany z wykonaniem umowy, bez względu na sposób ich 

przetwarzania, w tym informacje, które zostały zakwalifikowane jako niejawne, a w szczególności: 

1.1.1. dokumentacja techniczna, wykonawcza i powykonawcza; 

1.1.2. materiały dotyczące odbioru technicznego; 

1.1.3. materiały dotyczące badań i testów. 

1.2. Wykonanie przedmiotu zamówienia, wiąże się z dostępem do informacji niejawnych do 

klauzuli „TAJNE”, „NATO SECRET” włącznie, do których dostęp będą posiadali 

pracownicy Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotowej umowy na wykonanie 

usług:  

– naprawy, diagnostyki, konserwacji, przeglądów oraz  pozostałych usług utrzymujących w 

sprawności technicznej sprzęt łączności specjalnej: - TCE 121, TCE 621, TCE 621/B, TCE 

671, TCE - 500B, TR – 101, ILEX, ELCRODAT 4-2w latach 2019 – 2020; 

– aktualizacja oprogramowania urządzeń TCE 621/B do wersji co najmniej 3-1. 

1.3. Wymienione powyżej  materiały niejawne w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu 

Umowy, mogą zostać udostępnione do wglądu lub przekazane Wykonawcy. 

1.4. W celu zapewnienia właściwej ochrony informacji niejawnych dotyczących przedmiotu 

umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań zawartych w Ustawie 

z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, związanych z nią przepisach 

wykonawczych oraz przestrzegania treści niniejszej „IBP”. 

1.5. Wykonawca pod rygorem zerwania umowy z winy Wykonawcy i pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za ujawnienie informacji podlegających ochronie, zobowiązuje 

się do przestrzegania przepisów i wymagań niniejszej „IBP”. 

1.6. Zamawiający, na podstawie art. 71 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych 

wyznaczy osobę odpowiedzialną za nadzorowanie, kontrolę i doradztwo w zakresie 

wykonywania przez przedsiębiorcę obowiązku ochrony wytworzonych w związku 

z realizacją Umowy lub przekazanych mu informacji niejawnych.  

1.7. Udostępniane w trakcie realizacji umowy materiały niejawne o klauzuli nie wyższej niż 

„TAJNE”, „NATO SECRET”  to: 

 dokumentacja techniczna, wykonawcza i powykonawcza; 

–  warunki techniczne odbioru technicznego; 

              –  inne  dokumenty,  które   zostaną  zidentyfikowane  lub  wytworzone   w   trakcie 

                  realizacji umowy. 

2. Wymagania ogólne. 

2.1. W związku z realizacją niniejszej  umowy Wykonawca jest zobowiązany posiadać: 

2.1.1. Pełnomocnika ochrony. 

2.1.2. Zorganizowany pion ochrony informacji niejawnych. 

2.1.3. Aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (ŚBP)  drugiego stopnia 

potwierdzające pełną zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o 

klauzuli minimum „TAJNE”, „NATO SECRET”  ŚBP musi posiadać ważność przez 

cały okres obowiązywania umowy, a także przez okres trwania gwarancji. Przed 

podpisaniem umowy WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić do wglądu 
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oryginał świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz przekazać 

Zamawiającemu jego uwierzytelnioną kopię. 

2.1.4. Kancelarię kryptograficzną spełniającą wymagania w zakresie ochrony materiałów 

kryptograficznych. 

2.1.5. System teleinformatyczny dopuszczony zgodnie z odrębnymi przepisami do 

przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „TAJNE”, NATO 

SECRET”. W ramach realizacji umowy mogą być wytworzone dokumenty 

niejawne  o klauzuli nie wyższej niż „TAJNE” , NATO SECRET” m.in.: 

-   dokumentacja techniczna, wykonawcza i powykonawcza; 

 warunki techniczne odbioru technicznego; 

 inne dokumenty, które zostaną zidentyfikowane lub  wytworzone   w trakcie 

realizacji umowy.  

2.1.6. Zespół pracowników posiadających aktualne poświadczenia bezpieczeństwa, 

upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej 

„TAJNE”, „NATO SECRET”, z zastrzeżeniem pkt. 2.5. i zaświadczenia 

stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

2.2. Dostęp do informacji niejawnych podlegających ochronie w zakresie niezbędnym do 

realizacji umowy, w tym również w ramach usług serwisowych, gwarancyjnych  

i pogwarancyjnych, mogą mieć wyłącznie osoby spełniające następujące warunki: 

2.2.1. wyznaczone przez Wykonawcę umowy oraz spełniające wymogi określone w pkt. 

2.1.3, a także wymienione w ustalonym z Zamawiającym „Wykazie osób 

realizujących przedmiot umowy”, zgodnie z pkt. 7 niniejszej „IBP”    oraz które 

złożyły pisemne oświadczenie u Wykonawcy wg wzoru określonego w pkt. 7. 

2.2.2.  wyznaczone przez Wykonawcę w ramach umów z Podwykonawcami, z 

zastrzeżeniem pkt. 2.7 – 2.12 niniejszej „IBP”. 

2.3. Do przekazanego materiału niejawnego nie może mieć dostępu żadna osoba, poza osobami 

spełniającymi kryteria wymienione w pkt. 2.2, bez względu na zajmowane stanowisko 

służbowe czy posiadany stopień wojskowy.  

2.4. W każdym przypadku Kierownik kancelarii tajnej/punktu ewidencyjnego, a w przypadku 

pracy w systemach teleinformatycznych Administrator tego systemu, oraz Inspektor 

bezpieczeństwa teleinformatycznego zobowiązani są sprawdzić, czy osoba ubiegająca się o 

dostęp do tych materiałów spełnia warunki określone w punkcie 2.2.  

2.5. W realizacji przedmiotu umowy mogą również uczestniczyć osoby posiadające 

poświadczenia bezpieczeństwa (pisemne upoważnienia) upoważniające do dostępu do 

niższej klauzuli tajności, przy czym obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie zasady, 

aby pracownik posiadający poświadczenie bezpieczeństwa o określonej klauzuli nie 

realizował zadań objętych klauzulą wyższą niż ta, do której jest uprawniony. 

2.6. W przypadku uzupełnienia wykazu, o którym mowa w pkt. 2.2.1 i 7 niniejszej IBP 

o kolejną osobę, musi ona spełniać wymagania określone w pkt. 2.2., a ponadto 

Wykonawca musi uzyskać wcześniej pisemną zgodę Zamawiającego, przy czym zmiana ta 

nie stanowi zmiany warunków umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

otrzymywania od Wykonawcy najbardziej aktualnego wykazu wymienionego w pkt. 6. 

2.7. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy Podwykonawcom wyłącznie 

za zgodą Zamawiającego. Podwykonawca przed przystąpieniem  do realizacji umowy bądź 
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jej części musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych 

określone przez Zamawiającego dla Wykonawcy  w niniejszej „IBP”, w tym w umowie, 

odpowiednio do klauzuli przetwarzanych informacji niejawnych, do których będzie miał 

dostęp w związku z realizacją umowy. 

2.8. Odpowiedzialnym za obowiązkowe sprawdzenie Podwykonawców pod względem 

spełnienia wymagań bezpieczeństwa określonych w niniejszej „IBP”, w zakresie ochrony 

informacji niejawnych, jest Wykonawca. 

2.9. Wykonawca ma obowiązek wprowadzenia do umowy z Podwykonawcą instrukcji 

bezpieczeństwa przemysłowego „IBP”, którą przesyła niezwłocznie Zamawiającemu. 

2.10. Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego wprowadzona do umowy z Podwykonawcą 

powinna zawierać wymagania zgodne z niniejszą „IBP”. 

2.11. Wykonawca każdorazowo, w celu uzyskania zgody Zamawiającego na podpisanie umowy 

z Podwykonawcą, przedstawi Zamawiającemu niezbędne dokumenty i informacje, 

potwierdzające spełnienie wymaganych uprawnień do dostępu do informacji niejawnych 

przez Podwykonawcę. 

2.12. Spełnienie wymogów w zakresie zdolności do ochrony informacji niejawnych przez 

Podwykonawców zagranicznych przed ich dopuszczeniem do realizacji przedmiotu 

umowy, wymaga potwierdzenia przez Krajową Władzę Bezpieczeństwa,                 za 

pośrednictwem Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zarówno w zakresie bezpieczeństwa 

przemysłowego jak i osobowego. Za uzyskanie wymienionego powyżej potwierdzenia 

odpowiada Zamawiający. 

3. Wymagania w zakresie przetwarzania informacji niejawnych podlegających ochronie. 

3.1. Wymiana korespondencji niejawnej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą musi 

odbywać się zgodnie z zasadami zawartymi w: 

 Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych  (Dz. U.  

z 2019 roku, poz. 742 t. j.); 

 Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie 

organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania 

informacji niejawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1558 t. j.); 

 Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie 

nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów 

zawierających informacje niejawne (Dz. U. Nr 271, poz.1603); 

 Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 

podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159, poz. 

948); 

 Zarządzenie Nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w 

sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz 

innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za 

przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji 

niejawnych (Dz. Urz. MON 2017 poz. 226); 

 Zarządzenie Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w 

sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony 

informacji niejawnych (Dz. Urz. MON 2017 poz. 227); 

 Decyzja Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie 

organizacji systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania 

informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 9 lutego 
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2012 r., poz. 8). 

3.2. W ramach realizacji umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nie będą przesyłane 

informacje niejawne poprzez systemy teleinformatyczne.  

3.3. W przypadku konieczności udostępnienia niezbędnych dla Wykonawcy dokumentów 

niejawnych dotyczących przedmiotu zamówienia Wykonawca występuje z uzasadnionym 

wnioskiem do Zamawiającego o przekazanie określonej dokumentacji niejawnej. 

3.4. Odpowiednią klauzulę tajności informacjom niejawnym wytworzonym przez Wykonawcę 

w trakcie realizacji umowy nadaje się w porozumieniu z osobą, o której mowa w pkt. 3.15 

„IBP” poz. 1. 

3.5. Wszelkie uprawnienia do zmiany i znoszenia klauzuli tajności materiałów niejawnych 

pozostających u Wykonawcy w ramach niniejszej umowy posiada wyłącznie 

Zamawiający. Zabrania się dokonywania zmian w tym zakresie bez pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

3.6. Oznaczenia wykonanych informacji niejawnych należy dokonać odpowiednio zgodnie z 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu 

oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, 

poz. 1692). 

3.7. Prace związane z dostępem do informacji niejawnych realizowane w siedzibie 

Wykonawcy, muszą być prowadzone w strefach ochronnych, w specjalnie do tego celu 

przeznaczonych pomieszczeniach (obiektach), posiadających stosownie do klauzuli 

tajności zabezpieczenia fizyczne i elektroniczne, zgodnie z odpowiednimi przepisami o 

ochronie informacji niejawnych. 

3.8. Wykonawcy zabrania się: 

3.8.1. Prowadzenia w jego siedzibie (oraz poza nią) w pomieszczeniach nie spełniających 

wymogów określonych w odpowiednich przepisach rozmów, których przedmiotem 

będą informacje niejawne dotyczące realizacji umowy; 

3.8.2. Przekazywania informacji niejawnych do odbiorców z wykorzystaniem jawnych 

systemów teleinformatycznych oraz środków łączności, w tym telefonii stacjonarnej 

i komórkowej 

3.9.W systemach teleinformatycznych Wykonawcy wykorzystywanych do prac związanych z 

wykonaniem zadań wynikających z przedmiotu umowy mogą być przetwarzane informacje 

niejawne do klauzuli „TAJNE” włącznie. Przedmiotowe systemy muszą spełniać wymogi 

określone w obowiązujących przepisach. 

3.10. Sporządzanie kopii, odpisów, wypisów i wyciągów z materiałów zawierających informacje 

niejawne, może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, po 

przedstawieniu stosownego uzasadnienia przez Wykonawcę umowy. Sporządzone kopie, 

odpisy, wypisy i wyciągi podlegają ewidencji i ochronie tak jak oryginały. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do otrzymania od Wykonawcy najbardziej aktualnego wykazu 

materiałów niejawnych związanych z realizacją umowy, który jest w jego posiadaniu.  

3.11. Niszczenie przez Wykonawcę materiałów niejawnych przekazanych przez Zamawiającego 

jest zabronione. 

3.12. Wszystkie materiały niejawne otrzymane przez Wykonawcę od Zamawiającego w trakcie 

trwania umowy, należy zwrócić Zamawiającemu w terminie najpóźniej    na 2 dni przed 

zakończeniem obowiązywania  umowy, bez względu na tryb jej zakończenia.  
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3.13. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa informacji podlegających ochronie w ramach 

umowy bezzwłocznie muszą być powiadomione o tym fakcie osoby wymienione w pkt. 

3.15, natomiast w przypadku naruszenia przepisów związanych z ochroną informacji 

niejawnych od klauzuli POUFNE wzwyż dodatkowo odpowiednio Służba Kontrwywiadu 

Wojskowego/Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz spowodowanie właściwego 

zabezpieczenia dostępu do materialnych śladów takiego naruszenia. 

3.14. Naruszenie zasad bezpieczeństwa, które mogą prowadzić lub które już doprowadziły do 

ujawnienia informacji niejawnych, będą rozpatrywane przez organa do tego uprawnione.  

3.15. Osobami odpowiedzialnymi za nadzorowanie, kontrolę oraz doradztwo w zakresie 

wykonywania przez Wykonawcę obowiązku ochrony przetwarzanych w związku z 

realizacją umowy informacji niejawnych, w tym informacji przekazanych Wykonawcy, są 

ze strony Zamawiającego: 

 Pan Mirosław GÓRECKI  tel.: +48 261 815 035; 

 Pan Roman BUDNICKI tel.: +48 261 815 213. 

3.16. Osobami odpowiedzialnymi do kontaktu ze strony Wykonawcy w zakresie spraw 

związanych z ochroną informacji niejawnych w ramach Umowy są:  

-  Pan ………………………. tel. : +48 ......................; 

- Pan .................................... tel. : +48 ......................; 

3.17. Wykonawca zobowiązany jest z 5-dniowym wyprzedzeniem uzgodnić                       z 

Zamawiającym każdorazowe przesłanie/przekazanie informacji niejawnych wskazując ich 

nazwę i klauzulę zgodnie z obiegiem podanym w pkt. 3.18.  

3.18. Obieg materiałów niejawnych:  

3.18.1. Materiały niejawne mogą być przekazywane:  

      pomiędzy Kancelarią Kryptograficzną (uprawnioną kancelarią tajną) 

Wykonawcy tj.: ……………………………………………………………..., 

 a Kancelarią tajną Podwykonawcy/Punktem Ewidencyjnym Podwykonawcy 

tj.:…………………………………………………………. 

      pomiędzy Kancelarią tajną Zamawiającego, tj.: 

 2. Regionalna Baza Logistyczna , 04-470 Warszawa, 

ul. Marsa 110; 

3.19. Materiały niejawne podlegające naprawom gwarancyjnym, zgodnie z zapisem umowy lub 

naprawom awaryjnym będą przekazywane przez Użytkownika  do/z siedziby Wykonawcy 

lub jego Podwykonawców zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach dotyczących 

ochrony informacji niejawnych stron umowy, w tym w Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, 

wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. Nr 271, poz. 

1603) z zastrzeżeniem    pkt. 3.20. 

4. Wymagania w zakresie zabezpieczenia miejsca przetwarzania informacji  niejawnych 

związanych z przedmiotem umowy. 

4.1. Informacje niejawne przekazane Wykonawcy będą udostępniane i przechowywane 

zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie informacji niejawnych, odpowiednio do 

miejsca ich udostępniania i przechowywania.  

4.2. W trakcie realizacji umowy przetwarzanie informacji niejawnych przez Wykonawcę  jest 

ograniczone maksymalnie do klauzuli „TAJNE”, „NATO SECRET” włącznie oraz musi 
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być realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wykonawczych do tej 

ustawy oraz  niniejszej „IBP”. 

5. Wymagania w zakresie dostępu do informacji niejawnych związanych z przedmiotem 

umowy. 

5.1. Informacje podlegające ochronie w ramach umowy, w tym informacje niejawne, nie 

mogą być wykorzystywane do celów innych niż realizacja umowy i nie mogą być 

udostępnione stronom trzecim bez zgody Zamawiającego. 

5.2. W przypadku zaistnienia konieczności dostępu do informacji w formie papierowej lub 

elektronicznej podlegających ochronie w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1000 z późn. zm.), należy 

postępować zgodnie z zapisami wynikającymi z tej ustawy.  

5.3. Wizyty delegacji krajowych i zagranicznych w pomieszczeniach Wykonawcy, gdzie 

prowadzone są prace związane z realizacją przedmiotu umowy lub przechowywane są 

materiały podlegające ochronie w ramach umowy, każdorazowo wymagają uzyskania 

wcześniejszej zgody odpowiednio Służby Kontrwywiadu Wojskowego/Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

5.4. W związku z realizacją umowy, wejście pracowników Wykonawcy na teren kompleksu 

wojskowego Odbiorcy lub Zamawiającego oraz poruszanie się po nim, może odbywać się 

tylko za zgodą Odbiorcy lub Zamawiającego oraz za wiedzą służb ochraniających te 

kompleksy. 

5.5. Zabrania się wnoszenia urządzeń służących do rejestrowania obrazu i dźwięku, transmisji 

danych oraz innych tego typu urządzeń bez zgody Odbiorcy lub Zamawiającego. 

5.6. Służba ochronna oraz jej przełożeni mają prawo kontrolować zasadność i powód 

przebywania pracowników Wykonawcy na terenie obiektów wojskowych. 

5.7. Przed przystąpieniem do realizacji umowy wszyscy pracownicy Wykonawcy zostaną 

poinformowani przez Odbiorcę o zasadach i unormowaniach porządkowych 

obowiązujących na jego terenie. 

5.8. Termin wejścia na teren kompleksu i przystąpienie do realizacji planowych zadań, 

Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo uzgadniać z osobami odpowiedzialnymi za 

funkcjonowanie systemu ochrony u Odbiorcy z odpowiednim wyprzedzeniem 

wynoszącym co najmniej 7 dni roboczych. 

 

6. Odpowiedzialność Wykonawcy umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania obowiązków wynikających z „IBP”. 

6.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, a także 

nieprzestrzegania przepisów wymienionych w pkt. 1 „IBP”, na podstawie prawa 

powszechnie obowiązującego. 

6.2. Wykonawca pod rygorem skorzystania przez Zamawiającego z prawa do jednostronnego 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za ujawnienie informacji niejawnych oraz informacji 

podlegających ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązuje się do 

przestrzegania wymagań określonych w wymienionych przepisach oraz w „IBP”, 

zarówno w trakcie wykonywania Umowy jak i po zakończeniu jej realizacji. 

6.3. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zobowiązany jest do posiadania 
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odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego określonego w pkt. 2.1.3. 

W przypadku utraty ŚBP Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w pkt. 6.2.  i 6.3. 

Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu 

wszystkich materiałów zawierających informacje niejawne związane z realizacją 

umowy. 

6.5. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność karną określoną w artykułach od 266 do 277 

Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 t. j.), 

dyscyplinarną oraz służbową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych, a także 

nieprzestrzegania wymagań określonych w „IBP”. 

6.6. Wykonawca poprzez podpisanie niniejszej „IBP” potwierdza przyjęcie jej ustaleń  

do ścisłej realizacji. 

Wykaz osób realizujących przedmiot Umowy. 

 

 

7.  Oświadczenie indywidualne osób realizujących przedmiot umowy (wzór)  – do wypełnienia 

po podpisaniu umowy. 

 

7.1. Wypełnione i podpisane oryginały oświadczeń należy przechowywać 

u Wykonawcy/Podwykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Oświadczenia przechowuje 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Wykonawcy/ Podwykonawcy. 

 

 

 

 

dnia…………………...             ……………………..   

(data)                       (miejscowość) 

 

 

 

 

 

 

L.p. 

Imię  

i 

nazwisko 

pracowni

ka 

Charakter 

uczestnic

twa w 

realizacji 

Umowy 

 

Poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie 

 

Zaświadczenie  

o przeszkoleniu  

w zakresie ochrony 

informacji niejawnych 

Uwagi 
Nr 

poświadczenia 

lub  

upoważnienia 

Klauzula 

dostępu do 

informacji 

niejawnych 

Termin ważności 

poświadczenia 

lub  

upoważnienia  

Organ 

wystawiający 

poświadczenie lub  

upoważnienie 

Nr 
Data  

wydania 
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OŚWIADCZENIE Nr ...... 

 

 
 

Ja, niżej podpisany …………………………… zamieszkały w ……………………….... 

legitymujący się dowodem osobistym Nr ……………… zobowiązuję się do zachowania       w 

tajemnicy wszystkich wiadomości powziętych w związku z realizacją przedsięwzięć wynikających 

z Umowy Nr ……………..…… z dnia………………….. 

Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa Nr …………………….……… upoważniające       do 

dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ………………..…………. wydane przez 

………………………………………… z terminem ważności do dnia ………..…………………… 

oraz posiadam zaświadczenie o odbytym szkoleniu z ochrony informacji niejawnych Nr 

……………… z dnia …………………… wydanym przez 

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

Oświadczam ponadto, że zostałem zapoznany z odpowiedzialnością karną określoną w art. 266 do 

276 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 t. j.), 

odpowiedzialnością dyscyplinarną i służbową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 

(Dz. U. z 2019 roku, poz. 742 t. j.), a także nieprzestrzegania wymagań określonych w niniejszej 

Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego stanowiącej załącznik do umowy. 

 

             

                …………………..……… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY  

…………………      …………………… 
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Załącznik nr 2 do umowy nr ……………… z dnia …….. 2019 r. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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Załącznik nr 3 do umowy nr ……………… z dnia …….. 2019 r. 

 

OFERTA WYKONAWCY 
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Załącznik nr 4 do umowy nr ……………… z dnia …….. 2019 r. 

 

WZÓR PROTOKOŁU REKLAMACJI 

 

JW ..........                                                                                   .................................... data ................... 

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

             Godz. ............................... 

 

 

 

 

KIEROWNIK SERWISU TECHNICZNEGO 

………………………………………………….. 

 

……………………… 

fax ……………….  

 

 

 

R E K L A M A C J A 

 

 Stosownie do umowy zawartej między …………….. a 2. Regionalną Bazą Logistyczną Warszawa  

Nr ........... z dnia .................... reklamuję wykonanie usługi serwisu, naprawy * 

………………………………., którą uprawniony serwis zakończył dnia ........................... 

Uzasadnienie:  

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwagi: 

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

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

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

 Proszę o podjęcie działań. 

      m.p.   DOWÓDCA 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do umowy nr ……………… z dnia …….. 2019 r. 

 

 

 

 

.............................................. 
   /pieczęć adresowa firmy/ 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

 Uprzedzony / uprzedzeni* o odpowiedzialności karnej z art. 297, § 1 kodeksu karnego  

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : usługa w zakresie 

naprawy, konserwacji, przeglądów oraz pozostałych usług utrzymujących w sprawności 

technicznej  sprzęt łączności specjalnej w latach  2019 - 2020  

do Jednostek Wojskowych Odbiorców, Ja / My*  ............................................................................. 

/imię i nazwisko/ 

 

 

 

reprezentując:  ………………………………………………………………………………… 

/pełna nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

 

 

jako upoważniony / upoważnieni na piśmie* / wpisany / wpisani w rejestrze*   

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

 w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy* oświadczam / oświadczamy*, że:  

poddam się / poddamy się* procedurom kontrolnym w trakcie realizacji dostaw przez Służby Dyżurne 

Odbiorcy. 

 

 

 

 

............................., dnia ..........................          ………………………….………  
                                                                                                                       (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 

 

* - niepotrzebne skreślić  

 

 


