Umowa nr …………………………………
Zawarta w dniu ……………………….r. w Rybniku

Pomiędzy
„ZOWER” sp. z o.o z siedzibą w Rybniku, 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 75, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000137539, REGON: 277902430,
NIP: 642-277-91-44, kapitał zakładowy spółki w wysokości 4 000 000,00 zł, zwaną w dalszej części
Umowy Zleceniodawcą, reprezentowaną przez:
1. Grzegorza Dubiela – Prezes Zarządu
2. Krzysztofa Kamińskiego – Wiceprezesa Zarządu
a

(…)
z siedzibą w (…) przy ul. (…), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w (…), (…) Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (…), NIP (…), kapitał zakładowy
spółki: (…)PLN*[, opłacony w całości] [dot. spółek akcyjnych],
zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez:
1. (…)
2. (…)
dalej zwana „Umową”.
Zamawiający i Wykonawca zwani są również dalej razem Stronami, a każdy z osobna Stroną.
Aktualne na dzień zawarcia Umowy odpisy z KRS/CEIDG stanowią załączniki do Umowy.

§1
Przedmiot umowy
1.

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się realizować kompleksowe usługi ochrony
osób i mienia oraz elektronicznego monitorowania terenu zakładu ZOWER w CzerwionceLeszczynach przy ul. Furgoła 159 (dalej również jako: „Zakład”), polegające na fizycznej ochronie
osób i mienia znajdujących się w chronionych obiektach oraz terenu Zakładu, podejmowaniu
interwencji w przypadku pojawiających się zagrożeń, strzeżeniu mienia przed działaniem osób
trzecich, kontroli wjazdów pojazdów na teren Zakładu ZOWER oraz wyjazdów pojazdów z terenu

Zakładu ZOWER, kontroli prawidłowości czyszczenia
automatycznej, wyjazdowej myjce samochodowej.

samochodów

ciężarowych

na

2.

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada ważną koncesję obejmującą w okresie na jaki została
zawarta niniejsza Umowa oraz wszelkie inne wymagane polskim prawem pozwolenia lub
zezwolenia niezbędne do świadczenia usług ochrony osób i mienia na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.

3.

Zleceniobiorca oświadcza, że jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej do kwoty
co najmniej 500.000,00 PLN, której kopię Zleceniobiorca przedstawi w ciągu 7 dni od dnia
zawarcia Umowy. Polisa musi posiadać zakres odpowiedzialności (deliktowej i kontraktowej)
wraz z rozszerzeniem za szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub
chronionym z sublimitem do wysokości sumy gwarancyjnej, oraz dowód opłacenia polisy. Polisa
musi być aktualna przez cały okres obowiązywania umowy.

4.

Zleceniobiorca nie jest uprawniony do przeniesienia na jakąkolwiek osobę trzecią praw
lub obowiązków określonych niniejszą Umową.

5.

Odpowiedzialność Zleceniobiorcy za powierzone mienie rozpoczyna się z chwilą przejęcia obiektu
pod ochronę.
§2
Termin realizacji
Niniejsza umowa zawarta została na czas określony od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
z możliwością jej przedłużenia na podstawie aneksu.
§3
Sposób realizacji

1.

Dla obiektów, w których świadczona jest ochrona fizyczna Zleceniobiorca opracuje niezwłocznie,
nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy „Instrukcję ochrony obiektu”
i przedstawi ją Zamawiającemu do pisemnego zatwierdzenia. Niniejszy dokument zatwierdzony
przez obie Strony stanowić będzie integralną część Umowy. Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest
zapoznanie z ,,Instrukcją ochrony obiektu’’ pracowników i umieszczenie jej w miejscu
widocznym na stanowisku pracy pracownika ochrony Zleceniobiorcy w chronionym obiekcie.

2.

Służba ochrony pełniona jest przez pracowników Zleceniobiorcy w oparciu o „Instrukcję ochrony
obiektu” i regulaminy służby wydane przez Zleceniobiorcę.

3.

Zleceniobiorca dostarczy i umieści logo z informacją o monitorowaniu obiektu w miejscu
uzgodnionym ze Zleceniodawcą.

4.

Zleceniobiorca zapewni do realizacji przedmiotu umowy co najmniej jedną osobę, zarządzającą
pracownikami ochrony wyszczególnioną w Załączniku nr 1 do Umowy, spełniającą wymogi
wskazane w art. 2 pkt 6) stawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U.
z 2021 r., poz. 1995 ze zm.), tj. wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
posiadającą ważną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2017 r.
(Dz.U. 2017 poz. 1307), w sprawie legitymacji pracowników ochrony.

5.

Zleceniobiorca dysponuje środkami łączności, poprzez którą Zleceniobiorca sprawuje
stałą łączność pomiędzy pracownikami, obejmującej swoim zasięgiem obszar
wykonywania przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się również możliwość przesyłania sygnałów
alarmowych drogą GSM.

6.

Zleceniobiorca zapewni co najmniej jedną grupę interwencyjną, o których mowa w §1 pkt 3
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 245 poz. 1462) w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych
formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji,
której czas dojazdu do chronionych obiektów od chwili zgłoszenia nie przekroczy 20 min.

7.

W przypadku wykonywania przez grupę interwencyjną innych działań uniemożliwiających
przybycie w określonym czasie, Zleceniodawca dopuszcza przybycie dodatkowego wsparcia
grupy interwencyjnej podwykonawcy.

8.

Zleceniobiorca zapewni co najmniej raz w miesiącu bezpłatny przyjazd grupy interwencyjnej
,w celu sprawdzenia gotowości do interwencji.

9.

Zleceniobiorca w toku wykonywania przedmiotowej Umowy zobowiązuje się postępować
z najwyższą starannością, rozumianą jako staranność wymagana w stosunkach tego rodzaju,
przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności prowadzonej przez Zleceniobiorcę.
W szczególności Zleceniobiorca zobowiązuje się do wyznaczenia odpowiedniej liczby
pracowników ochrony oraz wyposażenia ich w sprzęt niezbędny do wykonywania zleconych
czynności.

10.

W przypadku zaistnienia szkody i uznania przez Zleceniodawcę, że wystąpiła z przyczyn leżących
po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapewni w terminie wyznaczonym przez
Zleceniodawcę zwrot kosztów poniesionych w tym zakresie przez Zleceniodawcę, w tym może
dokonać przekazania otrzymanych od ubezpieczyciela kwoty tytułem ubezpieczenia na
wskazane przez Zleceniodawcę konto. Dla uniknięcia wątpliwości, powyższe nie ogranicza
uprawnień Zleceniobiorcy do dochodzenia odszkodowania na innych podstawach.

11.

Zleceniobiorca zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, które mają wpływ na stan
bezpieczeństwa obiektu zarówno w czasie obowiązywania umowy, jak i po jej rozwiązaniu.

12.

Szczegółowe wymagania dotyczące pracowników Zleceniobiorcy:
−
−
−
−

pracownicy Zleceniobiorcy zostaną przeszkoleni w zakresie BHP i ppoż., ochrony danych
osobowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy na koszt Zleceniobiorcy,
pracownicy Zleceniobiorcy posiadają jednolite umundurowanie służbowe z widocznym
emblematem i logo Zleceniobiorcy pozwalające na jego czytelną identyfikację,
pracownicy Zleceniobiorcy posiadają identyfikator z imieniem, nazwiskiem oraz zdjęciem;
pracownicy Zleceniobiorcy wyposażeni są w niezbędny do wykonania zadań ujętych w §1
niniejszej Umowy sprzęt i wyposażenie oraz środki łączności bezprzewodowej
zapewniające zapewnione przez Zleceniobiorcę, zabezpieczające pełną i nieograniczoną
możliwość kontaktu zarówno z grupą interwencyjną, policją, innymi podmiotami, z jakimi
powinien współpracować Zleceniobiorca, jak również z upoważnionymi pracownikami
Zleceniodawcy.

13.

Zleceniobiorca będzie podejmował natychmiastowe interwencje w przypadkach zagrożenia
życia lub zdrowia osób znajdujących się na terenie chronionej nieruchomości oraz ich mienia,
a w szczególności:
−
−
−

kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, zakłócania porządku;
wandalizmu i niszczenia mienia zwłaszcza niszczenia zabezpieczeń drzwi, zabudowań;
prób zawładnięcia mieniem znajdującym się na terenie objętym przedmiotem Umowy, itp.

14.

W razie zaistnienia wykroczenia lub przestępstwa Zleceniobiorca natychmiast po jego
stwierdzeniu zawiadamia właściwą jednostkę Policji lub inne służby specjalistyczne oraz
Zleceniodawcę.

15.

Zleceniobiorca podejmie wszelkie dopuszczalne prawem działania zabezpieczające, w tym
mające na celu zatrzymanie sprawców zdarzenia, ustalenia ich tożsamości oraz niezwłocznego
przekazania Policji lub innym służbą specjalistycznym upoważnionym w danym stanie
faktycznym i prawnym.

16.

Zleceniobiorca we własnym zakresie będzie na bieżąco wyposażał pracowników ochrony
fizycznej na każdym obiekcie w niezbędne instrumenty (np. książki) do ewidencji zdarzeń, tj.
−
książkę służby wraz z kontrolą ruchu osobowego;
−
książkę raportową.
Wzory dokumentów wymienionych w §3 ust. 18 pkt a) poniżej Zleceniobiorca uzgodni ze
Zleceniodawcą.

17.
18.

Zleceniobiorca zapewni, aby pracownicy ochrony zatrudnieni przy realizacji niniejszej Umowy w
szczególności:
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)

prowadzili książki/raporty dokumentujące:
• wydania-przyjęcia kluczy;
• służbę zawierającą opis kontroli ruchu osobowego oraz pojazdów, przejęcia służby, jej
przebiegu, dokonanych obchodów, dalszego przekazania służby, zaistniałych zdarzeń,
ewentualnych działań grupy interwencyjnej;
nie wpuszczali na teren chronionego obiektu po godzinach pracy Zakładu osób trzecich,
które nie uzyskały uprzedniego zezwolenia Zleceniodawcy;
monitorowali obiekty, w których jest zainstalowany systemu monitoringu CCTV;
prowadzili stały dozór zainstalowanych w budynkach systemów bezpieczeństwa;
prowadzili ochronę parkingów wraz z znajdującymi się na nimi pojazdami i urządzeniami
oraz prowadzili obsługę wjazdu i wyjazdu pojazdów na teren Zakładu i z terenu Zakładu,
oraz wykonywali czynności związane z otwieraniem i zamykaniem bram wjazdowych,
szlabanów, itp.;
w razie potrzeby prowadzili obsługę wagi samochodowej na terenie Zakładu;
podejmowali dopuszczalne prawem działania mające na celu uniemożliwienie kradzieży,
odparcie lub uniemożliwienie bezpośredniego zamachu na mienie lub życie;
współdziałali w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia na terenie obiektów
z jednostkami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i innych służb oraz pracownikami
Zleceniodawcy;
powiadamiali upoważnionych pracowników Zleceniodawcy o nagłych zdarzeniach
zaistniałych w chronionym obiekcie, a w wypadkach zagrożeń wzywali patrol interwencyjny
Zleceniobiorcy, którego czas dojazdu na teren obiektu nie może przekraczać 20 minut od

19.

20.

chwili wezwania skierowanego do centrum operacyjnego Zleceniobiorcy przez pełniącego
służbę pracownika;
j) dbali o zachowanie czystości i porządku i zasad BHP i przeciwpożarowych
w pomieszczeniach udostępnionym przez Zleceniodawcę.
Pracownikom Zleceniobiorcy zabrania się w szczególności:
−
opuszczania terenu chronionego w wyznaczonym czasie pracy;
−
snu i innych zachowań lub zaniechań sprzecznych z celem Umowy na posterunku
w godzinach pracy;
−
informowania osób postronnych o przebiegu służby, jej organizacji, warunkach
i zaistniałych zdarzeniach;
−
przyjmowania wizyt osób postronnych, nie związanych z realizacją przedmiotu Umowy;
−
wnoszenia na teren Zakładu: alkoholu, środków odurzających oraz ich spożywania
i przyjmowania;
−
wynoszenia lub wywożenia jakiegokolwiek mienia Zleceniodawcy;
−
wchodzenia – bez istotnych powodów – do pomieszczeń na terenie obiektów;
−
samowolnego zamykania bram wjazdowych lub wyjazdowych na terenie zakładu Zower.
Zleceniobiorca zapewni możliwość zgłaszania wszelkich uwag dotyczących realizacji umowy :
a.

telefonicznie pod numerem: …………………………………, mail:

b.

pocztą elektroniczną po adresem: ………………………………, mail:

21.

Zleceniodawca zapewni Zleceniobiorcy pomieszczenie przystosowane dla pracowników ochrony
fizycznej, z dostępem do energii elektrycznej oraz dostępem do toalety. Koszty zużycia energii
elektrycznej, wody oraz utrzymania toalety ponosi Zleceniodawca.

22.

Upoważniony pracownik Zleceniobiorcy może żądać od pracowników ochrony wykonania
określonych czynności pod warunkiem, że będą się mieścić w przedmiocie niniejszej Umowy
i nie będą naruszać obowiązujących przepisów prawa.

23.

Osobami uprawnionymi do kontaktu i przekazywania uwag w sprawie realizacji
umowy, są :
a)

24.

25.

ze strony Zleceniodawcy :
Krzysztof Krakowski – kierownik budowy, tel. 502-147-839, mail:
b)
ze strony Zleceniobiorcy :
………………………………………………………… tel. …………….., mail:
W celu potwierdzenia codziennego świadczenia pracy przez pracowników ochrony fizycznej
zgodnie z zapisami niniejszej umowy, pracownicy Zleceniobiorcy zobowiązani
są do bezwzględnego podpisywania w dniu świadczenia pracy listy obecności. Listę obecności,
którą sporządzi Zleceniobiorca będzie zawierała daty, zakres godzin świadczenia usługi, podpisy
pracowników oraz wymiar etatu. Zleceniobiorca każdorazowo po zakończeniu każdego miesiąca
dostarczy Zleceniodawcy wraz z fakturą VAT kopię listy obecności.
Strony ustalają następujący czas pracy :
a) jeden pracownik ochrony 24 godziny na dobę – posterunek przy bramie wjazdowej na Zakład,
b) jeden pracownik ochrony w godz. od 18.00 do 6.00 – posterunek na terenie Zakładu,
c) jeden pracownik do obsługi wagi samochodowej , w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby
przez Zamawiającego,

27.

d) jeden pracownik w godzinach 6.00-18.00 w niedziele, święta oraz soboty wolne od pracy,
e) dwóch pracowników w godzinach 18.00-6.00 w niedziele, święta oraz soboty wolne od pracy.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany godzin służby ochrony fizycznej i elektronicznego
monitorowania obiektów w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie zmian
organizacji czasu pracy Zleceniodawcy, informując o tym Zleceniobiorcę z 1 dniowym
wyprzedzeniem. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie przekazywana
Zleceniobiorcy, telefonicznie lub pisemnie do osoby wskazanej w ust. 23.
§4
Personel Zleceniobiorcy

1. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie tj. świadczenie usług w zakresie ochrony
fizycznej osób i mienia na terenie Zakładu Zleceniodawcy stanowiący załącznik nr 1 do umowy
Zleceniobiorca przedstawi do akceptacji najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem
świadczenia usługi.
2. Zleceniobiorca w celu poprawnej realizacji Umowy zapewni pracowników zdolnych
do wykonania czynności ochroniarskich objętych niniejszą Umową.
3. Zleceniodawca wymaga, aby wszystkie osoby realizujące na obiektach Zleceniodawcy
bezpośrednią ochronę fizyczną osób i mienia, tj. wykonujący czynności faktycznie związane
z przedmiotem Umowy były zatrudnione przez Zleceniobiorcę na podstawie umowy o pracę lub
umowy zlecenia (pod warunkiem, że zawarcie umowy zlecenia nie jest w danym przypadku
sprzeczne z prawem).
4. Zleceniobiorca zatrudni wyżej wymienione osoby przynajmniej na okres realizacji zamówienia.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do
niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
5. W przypadku zmiany pracownika ochrony, każdy nowy pracownik musi posiadać kwalifikacje
wymagane przez Zleceniodawcę. O zmianie takiej Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę
w formie pisemnej w zaktualizowanym załączniku nr 1 do umowy. Zmiana wykazu osób nie
wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
6. Każdorazowo na żądanie Zleceniodawcy, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż
5 dni roboczych, Zleceniobiorca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę lub
umów zlecenia zawartych przez Zleceniobiorcę z pracownikami świadczącymi usługi. W tym celu
Zleceniobiorca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
7. Nieprzedłożenie przez Zleceniobiorcę kopii umów zawartych przez Zleceniobiorcę z Pracownikami
świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę zgodnie z ust. 6 powyżej będzie
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na
podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.
8. Zleceniobiorca na pisemne i uzasadnione żądanie Zleceniodawcy jest zobowiązany do zmiany
sposobu obsady stanowiska, w tym również do zastąpienia danego pracownika ochrony innym,
o czym Zleceniobiorca poinformuje pisemnie. Za uzasadnione żądanie Zleceniodawcy traktowane
będzie w szczególności żądanie spowodowane nieprawidłowym świadczeniem usług przez danego
pracownika ochrony.

9. Zleceniobiorca ma obowiązek niezwłocznie skierować do świadczenia usług ochrony obiektów
i osób Zleceniodawcy innego pracownika, zatrudnionego na umowę o pracę w przypadku nie
przybycia pracownika Zleceniobiorcy lub przybycia pracownika Zleceniobiorcy w stanie
uniemożliwiającym mu wykonywanie obowiązków.
§5
Wynagrodzenie Zleceniobiorcy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w
wysokości netto …………….zł/rbh (słownie złotych: ………………………………..), brutto ………… zł/rbh
(słownie złotych: ………………………………) zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym
ogłoszonym przez Zleceniodawcę w dniu ……….2021 r. i w negocjacjach przeprowadzonych w dniu
………………………….

2. Przyjazd grupy interwencyjnej odbywa się na koszt Zleceniobiorcy i Zleceniodawca nie będzie
z tego tytułu obciążony dodatkowymi kosztami.
3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
Umowy, w szczególności koszty usługi ochrony obiektów wszystkich jednostek organizacyjnych
biorących udział w realizacji umowy oraz koszty usługi zgodnie z opisem przedmiotu Umowy.
4. Łączne wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy nie przekroczy …………………………………… netto zł
( słownie złotych: …………………………………………..).
5. Zapłata należności za wykonanie usługi będzie następować w okresach miesięcznych po
zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie wystawionych przez Zleceniobiorcę faktur VAT
i dostarczonych do siedziby Zleceniodawcy tj. Rybnik, ul. Podmiejska 75 wraz z kopią list obecności
do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeżeli 10 dzień miesiąca przypada w dzień wolny
od pracy Zleceniodawcy za ostatni dzień tego okresu uważa się następny dzień roboczy. Dopuszcza
się również dostarczanie faktur w wersji nieedytowalnej drogą elektroniczną na adres:
zower@zower.pl
6. Należność z tytułu wykonania Umowy będzie wypłacana przez Zleceniodawcę na wskazany
rachunek rozliczeniowego Zleceniobiorcy :
(nazwa banku i numer rachunku bankowego)
w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zleceniodawcy.
7. Zleceniodawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT i stosuje zasady podzielonych płatności.
8. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zleceniodawcy.
9. Jeżeli w czasie obowiązywania Umowy zmienione zostaną przepisy prawa określającego wysokość
stawki podatku od towarów i usług (VAT), Zleceniobiorca będzie zobowiązany przy wystawianiu
faktury do zastosowania stawki podatku od towarów i usług obowiązującej w dacie wystawienia
faktury.
10. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie podlega zwiększeniu z tytułu waloryzacji.
§6
Kary umowne
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy Zleceniobiorca zapłaci
Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego brutto za każdy
przypadek niedopełnienia przez Zleceniobiorcę któregokolwiek z obowiązków zapisanych w § 3

niniejszej Umowy. Przez wynagrodzenie miesięczne brutto Strony rozumieją wynagrodzenie
przysługujące Zleceniobiorcy za miesiąc kalendarzowy poprzedzający miesiąc, w którym doszło do
naruszenia. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w pierwszym
miesiącu jej obowiązywania, Strony przyjmują kwotę ……………………zł jako podstawę do obliczenia
kary umownej.

2. W przypadku jednoczesnego naruszenia kilku zapisów Umowy wysokość kary ulega zsumowaniu.
3. Karę umowną Zleceniobiorca ureguluje na podstawie noty księgowej sporządzonej przez
Zleceniodawcę. Płatność z tytułu kary umownej zostanie uiszczona przez Zleceniobiorcę w ciągu
14 dni od daty dostarczenia noty księgowej w tym zakresie.
4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do potrącania wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia
Zleceniobiorcy na podstawie oświadczenia o potrąceniu wierzytelności, w przypadku nie
uregulowania przez Zleceniobiorcę należności wynikającej z noty księgowej.
5. Jeżeli Umowa zostanie wypowiedziana lub rozwiązana z winy Zleceniobiorcy zapłaci on
Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10 000 zł.
6.

Za powstałe opóźnienie w zapłacie faktury Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki
ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

7. Zleceniodawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§7
Rozwiązanie Umowy
1.

Zleceniodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) utraty lub nie przyznaniu przez Zleceniobiorcę uprawnień niezbędnych do realizacji obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy (np. nie uzyskanie odebranie koncesji, odebranie koncesji);

b) poniesienia przez Zamawiającego szkody w wyniku niewłaściwego działania lub zaniechania
Zleceniobiorcy;
c) trzykrotnego nienależytego wykonania Umowy przez Zleceniobiorcę licząc od początku trwania
Umowy;
d) zaprzestania świadczenia usługi.
2.

Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.
§8
Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany w umowie dokonywane mogą być za porozumieniem stron w formie pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności.
2. Nie stanowi zmiany Umowy:

a)
b)
c)
d)

zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;
zmiana godzin pracy ustalonych przez Zleceniodawcę;
zmiany danych teleadresowych;
zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

3. Zleceniodawca dopuszcza zmianę wynagrodzenia Zleceniobiorcy (ceny) o kwotę wynikającą
ze zmienionych stawek podatku od towarów i usług (VAT), obowiązujących w dacie powstania
obowiązku podatkowego w trakcie trwania Umowy. W przypadku zmiany stawek VAT,
Zleceniobiorca wystawia fakturę VAT na kwotę brutto uwzględniającą tę zmianę, przy zachowaniu
stałej ceny jednostkowej netto.

§9
Klauzula etyczna
1. Zleceniobiorca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, w swojej
działalności przestrzega przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących
przeciwdziałania korupcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących
przestrzegania praw pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie
ochrony mienia oraz przepisów ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności przy
weryfikacji swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osób, przy pomocy
których będzie świadczyć usługi na rzecz Spółek GK PGE, w powyższym zakresie.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów
Biznesowych Spółek GK PGE (http://www.gkpge.pl/compliance) i jako Partner Biznesowy Spółki
GK PGE, w rozumieniu tego kodeksu, w sprawach związanych z realizacją umów na rzecz Spółek
GK PGE przestrzegać będzie określonych tam standardów prawnych i etycznych, i dołoży należytej
staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy
których będzie świadczyć usługi przestrzegali tych standardów.
3. W razie zgłoszenia przez Zleceniodawcę jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej przestrzegania przez
Zleceniobiorcę lub jego pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osób, przy
pomocy których będzie świadczyć usługi, zasad określonych w ustępach powyżej, Zleceniobiorca
podejmie działania naprawcze mające na celu ich usunięcie.

§10
Zachowanie poufności
1. Strony zgodnie postanawiają, iż niniejsza umowa jak również wszelkie przekazywane między
Stronami informacje w jakiejkolwiek formie w zakresie związanym z niniejszą umową stanowią
informacje poufne i nie będą (również po okresie obowiązywania umowy) użyte przez żadną ze
Stron do innego celu niż należyta realizacja umowy, bez uzyskania pisemnego pozwolenia drugiej
Strony. W szczególności uzyskania zgody wymaga udzielenie przez którąkolwiek ze Stron
wszelkiego rodzaju informacji lub komunikatów prasowych lub innych przekazywanych do
wiadomości publicznej.
2. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu
spowodowanie zachowania przez zatrudniane przez siebie osoby, w tajemnicy informacji
poufnych, w szczególności:
a) do nie ujawniania w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczących drugiej Strony,
a uzyskanych w toku realizacji umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej;
b) do udostępniania zatrudnianym przez siebie osobom poufnych informacji dotyczących
drugiej Strony tylko w zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy;

c) na pisemne żądanie jednej ze Stron bezzwłocznie zwrócić lub zniszczyć jakiekolwiek
dokumenty lub inne nośniki informacji poufnych pochodzących od drugiej Strony wraz
z ich kopiami.
3. Ograniczenia, o których mowa wyżej nie mają zastosowania do informacji, które:

a) staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy;
b) zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
drugiej Strony;
c) ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego sądu lub
organu administracji publicznej.
4. Strony zgodnie postanawiają, że ujawnienie informacji poufnych, z zastrzeżeniem ich poufnego
charakteru, działającemu w imieniu Strony konsultantowi lub podwykonawcy, nie stanowi
naruszenia obowiązku zachowania poufności.
5. Strony odpowiadają za zachowanie poufności przez zatrudniane przez siebie osoby, konsultantów
oraz podwykonawców.
6. Zleceniobiorca ma prawo ujawnić informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania
zamówienia lub wykonywania umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na
zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz innym Spółkom Grupy Kapitałowej PGE. Prawo,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy w szczególności oferty złożonej przez
Zleceniobiorcę oraz treści umowy. Zleceniobiorca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez
PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. – podmiot dominujący w stosunku do Zleceniodawcy –
statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji
dotyczących umowy, w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim oraz na przekazanie tej umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.
na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A.
obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych jak i również obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku
(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE i 2004/72/WE.

7. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron obowiązku zachowania poufności, Strona
naruszająca zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości
10 000 zł za każdy przypadek naruszenia. Strony dopuszczają żądanie odszkodowania
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.
§11
Ochrona danych osobowych

Zleceniodawca, spełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów art. 13 ust. 1-2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuje, że:
1. W związku z zawarciem niniejszej Umowy Strony będą udostępniały sobie dane osobowe
osób realizujących w imieniu Strony poszczególne zobowiązania umowne oraz innych osób i
w stosunku, do których Strony będą występowały w roli administratorów w rozumieniu art.
4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).
2. Strony oświadczają, że posiadają podstawę prawną do pozyskania i przetwarzania danych
osobowych osób, o których mowa w ust. 22.1.
3. Strony oświadczają, że zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych
wzajemnie w związku z jej wykonaniem, stosując w tym celu odpowiednie środki
organizacyjne i techniczne, o których mowa w art. 32 RODO, a także inne powszechnie
obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa osób, których dane
dotyczą.
4. Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, współpracownicy lub inne osoby fizyczne
posiadające dostęp do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych
kontaktowych) znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, działają na podstawie
polecenia administratora danych (art. 29 RODO) lub imiennego upoważnienia
uprawniającego do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a także zobowiązane
są do zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych i danych osobowych.
5. Zamawiający dopełnia obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych w stosunku, do
których pozyskał dane osobowe bezpośrednio od tych osób, o którym mowa w art. 13 ust. 1
i 2 RODO, w oparciu o klauzulę informacyjną stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy.
6. W związku z pozyskaniem danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, Wykonawca
zobowiązuje się zrealizować w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny, o którym
mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, wobec tych osób wykorzystując odpowiednio klauzulę
informacyjną stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy. Zrealizowanie obowiązku, o którym
mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca potwierdza zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do
Umowy.
7. Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego przedstawić potwierdzenie
wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 6, w terminie nie dłuższym
niż 7 dni od otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres
korespondencyjny Wykonawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
mailowy osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy.
8. Wykonawca obowiązany jest na podstawie przepisu art. 9c ust. 5a Ustawy Prawo
energetyczne chronić dane pomiarowe na zasadach określonych w przepisach o ochronie
danych osobowych.
9. W przypadku, gdy na potrzeby realizacji Umowy wystąpi konieczność przetwarzania przez
Wykonawcę danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego, jako Administratora
Danych lub Podmiot Przetwarzający w rozumieniu RODO, Strony zawrą odrębną umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO zgodnie ze
wzorem udostępnionym przez Zamawiającego.
10. Zmawiający oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych, email: iod@zower.pl, który
jest osobą kontaktową we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych u
Zamawiającego.
11. Wykonawca oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych, email: [adres email
………………………………..IOD właściwego dla Spółki], który jest osobą kontaktową we wszelkich
sprawach związanych z ochroną danych osobowych u Zamawiającego. / Wykonawca
oświadcza, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych, natomiast osobą kontaktową we
wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych u Wykonawcy jest: [adres

email …………………………..…………../ nr tel……………………………………………………].
12. Zmiany w treści załączników nr 2, 3, 4 nie wymagają zmiany umowy i aneksu w formie
pisemnej. Istotna zmiana załącznika może być skutecznie dokonana poprzez przekazanie jego
nowej treści za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za
realizację Umowy po stronie wykonawcy (osoba kontaktowa) wskazanej w § 5 ust. 5.9
Umowy. W przypadku, gdy w treści Umowy nie wskazano adresów poczty elektronicznej
osób odpowiedzialnych za realizację Umowy (osób kontaktowych), Zamawiający przesyła
istotnie zmienioną klauzulę informacyjną na adres siedziby Wykonawcy, ewentualnie inny
adres wskazany w Umowie. Wykonawca po otrzymaniu klauzuli informacyjnej zobowiązany
jest do wykonania w imieniu Zamawiającego, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w
art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz 14 ust. 1 i 2 RODO wobec osób fizycznych. Zmiany te wchodzą w
życie z dniem powiadomienia Wykonawcy o treści zmian przez Zamawiającego .
§12
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazywania
w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur, objętych niniejszą Umową.
2. Płatności mogą być dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym
mowa w art. 108a Ustawy o podatku od towarów i usług.
3. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o toczącym się postępowaniu przed organem
podatkowym w związku z uczestnictwem Zleceniobiorcy w transakcjach mających na celu
wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT w związku z Umową, Zleceniodawca wedle swojego

wyboru może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, określonym poniżej.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. powyżej, Zleceniodawca przed
podjęciem decyzji o wypowiedzeniu Umowy, zwróci się do Zleceniobiorcy o przedłożenie
w oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Zleceniobiorca
jest je zobowiązany w tym terminie przedłożyć. W przypadku zwrócenia się przez Zleceniodawcą
z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin na wypowiedzenie umowy wynosi
30 (trzydzieści) dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjaśnień
lub dokumentów od Zleceniobiorcy, lub odmowy Zleceniobiorcy złożenia informacji, wyjaśnień
lub dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez Zleceniodawcę na złożenie informacji,
wyjaśnień lub dokumentów przez Zleceniobiorcę.

§ 13
Postanowienia końcowe
1. Tytuły paragrafów umowy użyte zostały wyłącznie dla przejrzystości niniejszej Umowy i nie mają
wpływu na interpretację jej treści.
2. W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy, strony dołożą starań, aby spory te
rozwiązać polubownie. W pozostałych przypadkach właściwym jest sąd właściwy dla
Zleceniodawcy.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie, wszelkie jej zmiany mogą być dokonane za
zgodą stron jedynie w formie pisemnej – aneksu, pod rygorem nieważności.

5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
6. Integralną część Umowy stanowi Załączniki:
•
•
•
•

Załącznik nr 1 - Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie w formie ochrony fizycznej
Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych
Załącznik nr 3 – Informacja dotycząca administratora danych osobowych
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia
obowiązków informacyjnych

Zleceniobiorca

Zleceniodawca

Signed by /
Podpisano przez:
Grzegorz
Nowakowski
Date / Data:
2021-12-01 08:15

Załącznik nr 1 do umowy nr
„Usługa ochrony osób i mienia na terenie Zakładu ZOWER Czerwionka- Leszczyny”
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ USŁUGĘ FIZYCZNEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA
z ramienia Zleceniobiorcy

Nazwa wykonawcy : …………………………………………………………………………………………………………...
Siedziba : …………………………………………………………………………………………………………………………….
nr telefonu: ……………………………………………..
adres e-mail: ……………………………………………

L.P.

Imię i Nazwisko

Kwalifikacje *

Forma zatrudnienia

Uwagi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Oświadczam, że wszystkie w/w osoby zatrudnione są na umowę o pracę lub umowę-zlecenie i zostały
przeszkolone w zakresie BHP, ppoż, oraz zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.

……………………………………………………
pieczątka i podpis Zleceniobiorcy
* określić odpowiednio :
- Kwalifikacje: pracownik ochrony fizycznej posiadający legitymację kwalifikowanego pracownika
ochrony fizycznej wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników w regionalnej Komendzie
Wojewódzkiej Policji

Załącznik nr 2 do umowy – Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy, że:
I.
Administratorem danych osobowych jest ZOWER Sp. z o.o. z siedzibą w 44-207 Rybniku, ul.
Podmiejska 75 tel. 324330722.
II.

Kontakt do inspektora ochrony danych lub osoby wyznaczonej jako specjalista ds. ochrony
danych osobowych w ZOWER Sp. z o.o.: iod@zower.pl, tel. 324330722 lub pisemnie na adres
siedziby wskazany w punkcie I.

III.

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać dane osobowe:
1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy z
Administratorem. *]wyłącznie w przypadku umów zawieranych z osobami fizycznymi lub
spółkami cywilnymi.
2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze), w
szczególności w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań
sądowych.
3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionego interesu):
a. w celu zawarcia i realizacji Umowy z Administratorem*]wyłącznie w przypadku umów
zawieranych z podmiotami prawnymi]
b. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego
interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów,
c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
d. w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

IV.

a. instytucjom, podmiotom bądź osobom w przypadkach, gdy Administrator będzie miał
obowiązek przekazania danych zgodnie z przepisami prawa,
b. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, w szczególności spółce PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A., w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych (wspólne
przedsięwzięcie, projekt), sprawowania nadzoru właścicielskiego
c. podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych
(np. audytorzy, firmy informatyczne) również tym, którym te dane są powierzane, w
szczególności spółce PGE Systemy S.A.
V.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez
podwykonawców
Administratora
przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator
może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym
podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana
danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane
Pani/Pana
dane
osobowe,
zgodnie
z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych

zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium
Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony
danych
osobowych
(zgodnego
ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator
zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa
powyżej, oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską
zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa
powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora
sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale
V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych
zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu
ich udostępnienia.
VI. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
a. dane przetwarzane w celu wykonania Umowy - do czasu przedawnienia roszczeń
powstałych na podstawie Umowy, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony,
wyłącznie w przypadku umów zawieranych z osobami fizycznymi lub spółkami cywilnymi.
b. dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z prawa
powszechnie obowiązującego,
c. dane przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora przez czas niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego
sprzeciwu.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d. żądania przenoszenia danych,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany
i Pani/Pana dane nie są profilowane.

Załącznik nr 3 do umowy
Jeżeli Wykonawca udostępniać będzie - na potrzeby realizacji Umowy – dane osobowe swoich
pracowników i/lub współpracowników, innych osób fizycznych - zobowiązany jest spełnić wobec tych
osób, w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny o poniższej treści:
Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 RODO informujemy, że:
I. Administratorem danych osobowych jest ZOWER Sp. z o.o. z siedzibą w 44-207 Rybniku, ul.
Podmiejska 75 tel. 324330722.

II. Kontakt do inspektora ochrony danych lub osoby wyznaczonej jako specjalista ds. ochrony
danych osobowych w ZOWER Sp. z o.o.: iod@zower.pl, tel. 324330722 lub pisemnie na adres
siedziby wskazany w punkcie I.

III. Źródło danych
Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od [nazwa i adres Wykonawcy] (Strony Umowy
zawartej z Administratorem).

IV. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać dane osobowe:
1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze),
a. w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych, a także
realizacji innych żądań/zapytań, kierowanych do Administratora zgodnie z przepisami
prawa,
b. w celu przeprowadzenia szkolenia BHP, w przypadku wykonywania prac na terenach
należących do Administratora.
2. Na podstawie art. 6 ust 1. lit f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
a. w celu realizacji Umowy między [nazwa Wykonawcy] a Administratorem,
b. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzeby wykazania faktów,
c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
d. w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do Administratora, w tym
dane z systemu kontroli dostępu, jeśli realizacja Umowy wymaga wejścia na teren
Administratora.
e. w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE.

V. Kategorie danych
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do
kontaktu (dane kontaktowe) a także – w przypadku wykonywania prac na terenach należących
do Administratora - dane identyfikacyjne (w tym wizerunek) oraz informacje o posiadanych
uprawnieniach i kwalifikacjach niezbędne z uwagi na cele wskazane w pkt. IV.

VI. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
1. dane przetwarzane w celu wykonania Umowy - do czasu przedawnienia roszczeń
powstałych
na podstawie Umowy, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony,
2. dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z prawa
powszechnie obowiązującego,
3. dane przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora przez czas niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego
sprzeciwu.

VII. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą być przekazywane:
a. podmiotom bądź osobom w przypadkach, gdy Administrator będzie miał obowiązek
przekazania danych zgodnie z przepisami prawa,
b. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, w szczególności spółce PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych (wspólne
przedsięwzięcie, projekt), sprawowania nadzoru właścicielskiego,
c. podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych (np.
audytorzy, firmy informatyczne), również tym, którym te dane są powierzane, w
szczególności spółce PGE Systemy S.A.

VIII.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG
Nie dotyczy

IX. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d. żądania przenoszenia danych,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i
Pani/Pana dane nie są profilowane.

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych

…………………………., ………………… r.

Oświadczenie
wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1
wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępniłem w związku z realizacją niniejszej Umowy.

………………………………………………..
(Podpis Wykonawcy)

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.).
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