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     Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 
UMOWA Nr ………… 

O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA 
z dnia …………… 2016 r. 

 
 
Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o 
zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) pomiędzy: 
Skarbem Państwa – Sądem Rejonowym w Chełmie 
22-100 Chełm Al. I Armii Wojska Polskiego 16 
NIP: 563-10-66-206 
 
reprezentowanym przez: 
...................................................................................................................................................... 
zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym” 
a 
...................................................................................................................................................... 
z siedzibą w ..............., przy ul. ..................................................................................................., 
wpisaną do rejestru KRS .................................................................................. 
Kapitał Zakładowy……………………………………………………………………. 
NIP: ………………………………REGON………………….. 
reprezentowaną/ym przez: 
1) ...................................................................................................................................................... 
2) ...................................................................................................................................................... 
zwaną/ym dalej w treści Umowy „Wykonawcą” 
 
zawarta w dniu ................................ w Chełmie, pomiędzy Zamawiającym: 

 
 

§ 1 
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia w 

budynku Sądu Rejonowego w Chełmie przy Al. I AWP 16 oraz PL. Kościuszki 3, 22-100 Chełm 
zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 
j.t.). oraz monitorowanie sygnału alarmowego systemu antynapadowego w budynkach przy Al. I 
AWP 16 oraz PL. Kościuszki 3. 

2. Szczegółowy zakres świadczonych usług określa opis przedmiotu zamówienia zawarty w 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

 
 

§ 2 
1. Wynagrodzenie ogółem za wykonanie całości przedmiotu Umowy wynosi: 

netto………………………….zł (słownie………………………………)  

podatek VAT……….. tj. …………… zł  

brutto ………………………... zł (słownie……………………………..) 

w tym : 
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TABELA NR 1 
 

L.p. Zakres usługi 
Cena 

netto 

za 1m-c 

VAT w 

zł. 

Cena 

brutto 

za 1-mc 

Okres 

świadczenia 

usługi  

(w miesiącach) 

Wartość 

netto  

w skali  

12 m-cy  

(c x f) 

VAT w zł. 

Wartość  

brutto w skali 

12 m-cy  

(e x f) 

a b c d e f g h i 

1 

Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i 
mienia w obiekcie przy Al. AWP 16 w 
Chełmie i terenie przyległym (parking, 
obszar wokół budynku). Nadto całodobowe 
monitorowanie sygnału alarmowego 
systemu antynapadowego i ppoż. w w/w 
budynku. 

Jeden wykwalifikowany pracownik 
ochrony fizycznej, w godzinach od 7.00 do 
7.00 (24 h) we wszystkie dni tygodnia. 

   12    

drugi wykwalifikowany pracownik 
ochrony fizycznej, w godzinach od 8.00 do 
15.00 od poniedziałku do piątku, z 
wyłączeniem dni wolnych od pracy dla 
Zamawiającego. 

   12    

2 

Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i 
mienia w obiekcie przy Pl. Kościuszki 3 w 
Chełmie i terenie przyległym (parking, 
obszar wokół budynku). Nadto całodobowe 
monitorowanie sygnału alarmowego 
systemu antynapadowego i ppoż. w w/w 
budynku. 

Jeden wykwalifikowany pracownik 
ochrony fizycznej, w godzinach od 7.00 do 
7.00 (24 h) we wszystkie dni tygodnia. 

   12    

drugi wykwalifikowany pracownik 
ochrony fizycznej, w godzinach od 8.00 do 
15.00 od poniedziałku do piątku, z 
wyłączeniem dni wolnych od pracy dla 
Zamawiającego. 

   12    

3 RAZEM POZ. 1-2         
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2. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 nie może ulec podwyższeniu przez cały 
okres obowiązywania umowy.  

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy proporcjonalnie za każdy miesiąc, na 
podstawie złożonej faktury na koniec miesiąca, w którym wykonano usługę, w terminie 30 dni 
od daty jej doręczenia, po potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania umowy 
za dany okres, za który przysługuje wynagrodzenie. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek nr.......................................... 

5. Za datę dokonania płatności uważa się datę złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego 
w banku prowadzącym jego rachunek. 

6. Wykonawcy nie wolno dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego 
bez jego pisemnej zgody. 

7. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić w formie pisemnej o wszelkich zmianach 
rzutujących na istniejący stosunek umowny w szczególności: 
 zmiana konta bankowego, 
 zmiana siedziby Wykonawcy. 

8. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i 
mienia na podstawie ważnej, wymaganej przez przepisy prawa koncesji na prowadzenie takich 
usług.  

9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada następujący numer 
identyfikacyjny NIP: ……………………… 
 

 
 

§ 3 

1. Przez ochronę osób i mienia Strony Umowy uznają działania w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 j.t.), a więc mające 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności oraz działania zapobiegające 
przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstaniu szkody 
wynikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren 
chroniony. 

2. Wykonawca ma obowiązek świadczenia usług ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099). 

3. Wykonawca przy wykonywaniu Umowy przez cały okres jej realizacji, zobowiązuje się 
zatrudnić na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, spośród wszystkich 
zajmujących się bezpośrednią ochroną fizyczną wynikającą z przedmiotu zamówienia , ………… 
osób/osobę. 

4. Ostateczne podpisanie „Instrukcji pełnienia służby” przez Strony Umowy nastąpi w terminie 
nie później niż 30 dni od daty przedstawienia projektu. Instrukcja ta stanowić będzie załącznik 
nr 5 do niniejszej Umowy.  

 
§ 4 

1. Do pełnienia obowiązków, zgodnie z przedmiotem Umowy określonym w § 1 Wykonawca 
oddeleguje pracowników nie karanych, sprawnych fizycznie, wyposażonych w odpowiednie 
urządzenia techniczne, jednolite umundurowanie z logo firmy, imienne identyfikatory, 
posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 
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2. Strony ustalają, że do świadczenia usług określonych w umowie zostaną skierowani 
pracownicy przeszkoleni z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 j.t.); 

3. Wykonawca zobowiązany jest oddelegować do świadczenia przedmiotu Umowy pracowników 
spełniających wymagania określone w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i 
mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 j.t.) oraz przedstawić poświadczone za zgodność z 
oryginałem zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. 

4. W przypadku zmian kadrowych osób ujętych w wykazie oddelegowanych pracowników 
ochrony (załącznik nr 2 do Umowy) Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego 
pisemnego powiadomienia Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem i uzyskaniem jego 
akceptacji oraz dostarczeniem w w/w terminie aktualnego wykazu, wraz z poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kserokopią zaświadczenia o wpisaniu na listę wykwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i 
mienia (Dz. U. z 2014r. poz.1099 j.t.) oraz zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego 
pracowników realizujących przedmiot zamówienia.  

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednią liczbę osób gwarantujących rzetelność 
wykonania usługi z poszanowania mienia Zamawiającego, a także jego pracowników oraz 
dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym do prawidłowego wykonania przedmiotu 
Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy angażując do świadczenia usługi 
ochrony co najmniej liczbę osób określoną przez Zamawiającego w załączniku nr 6 do Umowy 
(§ 4 ust. 55 lit. c) SIWZ oraz § 15 ust. 5 lit c) SIWZ).  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy informacji dotyczących obiektów jak 
również innych informacji związanych z działalnością Zamawiającego w trakcie realizacji 
Umowy oraz po jej wygaśnięciu. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przez oddelegowanych 
pracowników przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji 
niejawnych. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nienależytego 
wykonania usługi, również w stosunku do osób trzecich, jak też w przypadku naruszenia 
warunków określonych w załączniku nr 1 do Umowy. 

6. W razie zagrożenia uszkodzenia lub utraty mienia w strzeżonym obiekcie, Wykonawca 
zobowiązany jest podjąć czynności zmierzające do zapobieżenia powstaniu lub ograniczeniu 
ewentualnego zdarzenia. 

7. W przypadku powstania szkody Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego 
powiadomienia Zamawiającego a w przypadkach określonych w „Instrukcji pełnienia służby” – 
Policji lub Straży Pożarnej. 

8. Po zaistnieniu szkody Wykonawca niezwłocznie sporządzi meldunek o szkodzie, na podstawie, 
którego – w uzgodnieniu z Zamawiającym – zostanie opracowany szczegółowy protokół 
zdarzenia. 

9. W przypadku, gdy szkoda powstała na skutek działania lub zaniechania działania przez 
Wykonawcę, pokrycie strat wynikłych z tego tytułu leży po stronie Wykonawcy, co ma uczynić 
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w terminie trzech miesięcy od daty zakończenia policyjnego postępowania wyjaśniającego. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu i osobie, powstałe przy 
wykonywaniu przedmiotu Umowy chyba, że są one wynikiem siły wyższej lub powstały z 
wyłącznej winy Zamawiającego. 

 
§ 6 

1. Wykonawca wskazuje osoby: 

a) p. ..………………………………, tel. ……………… 

b) p. ..………………………………, tel. ……………… 

 jako swoich przedstawicieli upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym. 
 
2.  Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą niżej wymienione osoby: 

a) ............................. –  (funkcja, tel.) .................................... 
b) .............................  –  (funkcja, tel.) ....................................  
c) .............................   –           (funkcja, tel.) ................................... 

 
 

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuję kara umowna za nie zapewnienie przez Wykonawcę obecności 
pracownik ochrony zgodnie z załącznikiem nr 6 do Umowy (§ 3 ust. 1 a SIWZ) w wysokości 
100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdą rozpoczętą roboczogodzinę, w której brak było 
wymaganej obsady. 

2. Za każdy dzień nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku: 
a) nie zapewnienia ciągłości ochrony i dozoru, 
b) wykonywania obowiązków z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub warunków 
Umowy, 
Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 2 ust.1 Umowy, za wykonanie całości przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 3, 4 
Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca, licząc od upływu terminu 
określonego w § 4 ust. 3 i 4 Umowy.  

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 
a) odszkodowanie za odstąpienie od umowy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 2 ust.1 Umowy, za wykonanie całości przedmiotu umowy: 
 w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy; 
 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 
b) karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust.1 Umowy, za 

wykonanie całości przedmiotu umowy, w przypadku niewykonywania lub nienależytego 
wykonywania przedmiotu umowy. 

c) karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy, za  
nieprzedstawienie w terminie 14 dni od zawarcia Umowy dokumentu potwierdzającego 
zatrudnienie osób/osoby, o których/której mowa w § 3 ust. 3 Umowy.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i odszkodowania z 
przysługującej Wykonawcy należności wynikającej z wystawionej faktury VAT, na co 
Wykonawca wyraża zgodę.  
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5. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może 
żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

6. W przypadku wystąpienia kolejno dwóch uchybień wskazanych w ust. 3, ust. 5 lit. c) oraz w 
razie wystąpienia innego przypadku rażąco nienależytego wykonywania umowy (w 
szczególności nie sporządzenia instrukcji zgodnie z § 3 ust 2 Umowy), umyślnego wyrządzenia 
szkody przez osobę wykonującą przedmiot umowy w imieniu Wykonawcy, współdziałania z 
osobą wyrządzającą szkodę, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 

 
§ 8 

1. Wykonawca: 

a) zobowiązuje się do posiadania przez cały czas trwania Umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej 
ochronę osób i mienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000 PLN. Ubezpieczenie 
powinno dotyczyć odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z czynów niedozwolonych 
(OC delikt) oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umów (OC kontrakt). W przypadku, gdy suma ubezpieczenia wyrażona będzie w 
walucie obcej do określenia jej wartości w złotych polskich, Strony przyjmą średni kurs NBP 
obowiązujący w dniu podpisania Umowy,  

b) zobowiązany jest do przedłużenia terminu ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu 
stosownej polisy ubezpieczenia w przypadku, gdy termin objęcia ochroną ubezpieczeniową 
upływa w trakcie realizacji Umowy, 

c) zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego do przedstawiania dowodu zapłaty 
składki z tytułu zawarcia powyższej umowy ubezpieczenia, 

2. Polisa o której mowa w ust. 1 jest ważna przez okres obowiązywania niniejszej umowy pod 
rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, z prawem Zamawiającego do żądania 
odszkodowania za odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 6 Umowy. 

 
§ 9 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadkach opisanych w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku trzykrotnego naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 niniejszej Umowy 
Zamawiający rozwiąże umowę z terminem 30 dniowym wypowiedzenia. 

5. Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w razie wystąpienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części Umowy.  
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6. Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku wydania przez Ministra Sprawiedliwości zarządzenia w sprawie wskazania 
zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na potrzeby jednostek 
organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości obejmującego 
świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia. Uprawnienie powyższe przysługuje 
Zamawiającemu do dnia wykonania niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie 
przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie 
wynagrodzenie za zrealizowane w ramach niniejszej Umowy usługi. 

7. Strony mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie z zachowaniem dwumiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

 
§ 11 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania ewentualnych 
podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one 
działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników. 

 
§12 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ....................... do dnia …………….2017 r. 
 

2. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi stanowiącej przedmiot Umowy ustala się na dzień 
……………2016 r. 

 
 

§ 13 
Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności  
i może być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, z wyłączeniem zaakceptowanej przez Zamawiającego zmiany załącznika nr 2 opisanej 
w § 4 ust. 4 oraz ustalenia godzin rozpoczęcia i zakończenia służby. 

 
§ 14 

Wierzytelności przysługujące z tytułu realizacji niniejszej Umowy nie podlegają przenoszeniu 
na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 

 
§ 15 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową oraz spornych mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tj. ze zm.) a w sprawach formalnoprawnych przepisy Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

 
§ 16 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu 
Sądowi Powszechnemu właściwemu dla miejsca wykonywania przedmiotu Umowy, które zostało 
wskazane w § 2 ust 1 Umowy. 
 

§ 17 
 
Integralną część Umowy stanowią załączniki: 
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1. Załącznik Nr 1 - Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia. 
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz oddelegowanych pracowników ochrony do świadczenia usługi ochrony 

fizycznej osób i mienia, 
3. Załącznik Nr 3 - Oświadczenia pracowników ochrony 
4. Załącznik Nr 4 - Polisa 
5. Załącznik Nr 5 - „Instrukcja pełnienia Służby” 
6. Załącznik Nr 6 – SIWZ 
 

§ 18 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 
drugi egzemplarz dla Zamawiającego. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr … 
 

 
 

OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest: 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Uwagi szczegółowe 
1. 

Stały dozór obiektu w Chełmie przy 
Al. I Armii Wojska Polskiego 16 

Realizowany przez dwóch wykwalifikowanych pracowników 
ochrony fizycznej we wszystkie dni urzędowania Sądu i przez 
wykwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej we 
wszystkie dni urzędowania od pracy w godzinach ustalonych w 
SIWZ.  
Wykfalifikowany pracownik ochrony fizycznej musi pełnić 
służbę w wyznaczonym miejscu i czasie, wykonywać czynności 
z należytą starannością, działać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz być wyposażony zgodnie z wymogami 
określonymi w opisie usługi ochronnej. 

2. 

Stały dozór obiektu w Chełmie przy  
Placu Kościuszki 3 

Realizowany przez dwóch wykwalifikowanych pracowników 
ochrony fizycznej we wszystkie dni urzędowania Sądu i przez 
wykwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej we 
wszystkie dni urzędowania od pracy w godzinach ustalonych w 
SIWZ.  
Wykfalifikowany pracownik ochrony fizycznej musi pełnić 
służbę w wyznaczonym miejscu i czasie, wykonywać czynności 
z należytą starannością, działać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz być wyposażony zgodnie z wymogami 
określonymi w opisie usługi ochronnej. 

3. 

Monitorowanie sygnału 
alarmowego, systemu 
antynapadowego i ppoż. Obiektów 
w Chełmie przy Al. I AWP 16 i PL. 
Kościuszki 3 

Zapewnienie w przypadku pobudzenia systemu sygnalizacji 
włamania lub napadu -interwencji grup szybkiego reagowania 
w czasie do 5 min w godzinach urzędowania oraz poza 
godzinami urzędowania Sądu od odebrania sygnału na SSWiN,  
Grupa szybkiego reagowania wyposażona przynajmniej w: 
- środki ochrony osobistej: hełm, kamizelka kuloodporna 
- przynajmniej jeden członek grupy szybkiego reagowania 
wyposażony w broń bojową zgodnie z zezwoleniami 
posiadanymi przez pracownika i Wykonawcę; pozostali 
pracownicy grupy wyposażeni w inne środki przymusu 
bezpośredniego 

4. 

Wsparcie ochrony w budynkach 
Sądu 

Zapewnienie w przypadku zaistnienia sytuacji, w której 
ochrona budynku nie jest w stanie zapanować nad zdarzeniem, 
na wezwanie ochrony grupy szybkiego reagowania, która 
dotrze do budynku Sądu w czasie do 5 minut, wyposażonej 
przynajmniej w: 
- środki ochrony osobistej: hełm, kamizelka kuloodporna oraz 
w inne środki przymusu bezpośredniego 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr … 
 

W Y K A Z  
oddelegowanych pracowników ochrony 

do wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie ochrony fizycznej 
na terenie obiektów Sądu Rejonowego w Chełmie  

 

Lp. 
Imię 

i nazwisko 
numer wpisu na 

listę 

Obiekt na którym 
będzie wykonywał 

obowiązki pracownik 
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Załącznik Nr 3 do Umowy nr … 
 
 

 
Oświadczenie nr 1 
Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 j.t.), z aktami wykonawczymi do tej 
ustawy i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niej postanowień oraz do zachowania 
tajemnicy o tych danych w trakcie wykonywania Umowy Nr ..................... z dnia ..........................., jak 
również po jej wygaśnięciu. 
Znana jest mi odpowiedzialność karna art. 51 ust. 1 wymienionej ustawy w przypadku jej 
naruszenia. 

Oświadczenie nr 2 

Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z treścią Regulaminu Organizacyjnego, 
Regulaminem Pracy Sądu Rejonowego w Chełmie, Instrukcją w sprawie wydawania  
i pobierania kluczy, Instrukcją bhp oraz Instrukcją p. poż. 

 
 

  
 
 
        
 

……………………………………………………. 
         (Podpis oddelegowanego pracownika ochrony) 

 
 

 


