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    Załącznik nr 3 do zaproszenia  
Nr sprawy AD-271-2-8/2019 

 
 

UMOWA-PROJEKT 
zawarta w Tarnowie, w dniu ...................... 2019  r. pomiędzy: 

 
Muzeum Okręgowym w Tarnowie, Rynek 3, 33-100 Tarnów, NIP: 873-000-76-51, Regon: 850012309, RIK: 
14/99 reprezentowanym przez: Pana Andrzeja Szpunara - Dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie,  
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
………………………………………………………………………………………………………..  
zwanym dalej Wykonawcą,  
 
zwanymi także dalej wspólnie Stronami lub każda z osobna Stroną.  
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Strony zawierają umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót instalacyjnych systemów 
zabezpieczeń elektronicznych (systemu sygnalizacji pożaru cz. II, okablowania do systemu sygnalizacji 
włamania i napadu) w ramach zadania: „Dębno, zamek (XV w.) – Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie: 
zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej (SSWiN) oraz przeciwpożarowej (SSP)”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje:  
1) wymianę części okablowania na poziomie parteru i piwnic wraz z zakupem oraz montażem urządzeń 

sygnalizacji przeciwpożarowej oraz uruchomienie systemu (SSP), wymianę całego okablowania dla 
systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), 

2) demontaż i utylizację czujek izotopowych (49 szt.),  
3) przygotowanie i testowanie oprogramowania systemów alarmowych (w tym 21 dni próbnej eksploatacji), 
4) przeszkolenie pracowników muzeum w zakresie obsługi systemu SSP, 
5) sporządzenie dokumentacji powykonawczej – 2 egz., 
6) sporządzenie kosztorysu powykonawczego za wykonane prace lub roboty z ich obmiarem. 

3. Kosztorys powykonawczy, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, przed złożeniem Zamawiającemu:  
1) ma być zweryfikowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego (dotyczy kosztorysów na prace 

budowlane) w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i obmiarów,  
2) zostać zatwierdzony przez właściwego WKZ pod kątem zgodności z wydanym pozwoleniem, 
3) posiadać podpisy Wykonawcy prac i kierownika robót., 
4) musi posiadać identyczny jak ofertowy sposób kalkulacji cen; należy zachować kolejność pozycji 

w odniesieniu do kosztorysu ofertowego, 
5) szczegółowe wytyczne dotyczące sporządzania kosztorysu zawiera załącznik nr 6 do regulaminu 

programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019, OCHRONA ZABYTKÓW,  
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-
mkidn-2019/ochrona-zabytkow.php. 

§ 2. 
Termin wykonania i odbiór przedmiotu umowy 

1. Termin realizacji umowy ustala się na dzień 30 września 2019 roku.  
2. Kolejność wykonywanych robót oraz ich harmonogram zostanie ustalony przez Wykonawcę  

z Kierownikiem Oddziału. 
3. Wykonawca zobowiązuje się w formie pisemnej powiadomić Zamawiającego o terminie rozpoczęcia 

eksploatacji próbnej. 
4. Wykonawca zobowiązuje się w formie pisemnej zawiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru 

wykonanych prac, o których mowa w § 1 ust. 2. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, zweryfikowany i zatwierdzony kosztorys 
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powykonawczy, kopie deklaracji właściwości użytkowych oraz świadectw dopuszczenia CNBOP (Centrum 
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej) zastosowanych materiałów, atesty i certyfikaty 
zastosowanych materiałów, uzyskane gwarancje producenta na zastosowane urządzenia i materiały oraz 
książki eksploatacji i konserwacji zabezpieczeń elektronicznych, protokół zdawczo – odbiorczy 
potwierdzający prawidłowość działania systemów oraz protokół z przeszkolenia pracowników Muzeum  
w zakresie obsługi systemów.  

5. Miejscem odbioru zakresu robót określonego w § 1 ust. 2, będą pomieszczenia Zamku w Dębnie. 
6. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru fizycznego zakresu robót określonego w § 1 ust. 2, 

w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia,  
o którym mowa w ust. 4.  

7. Odbiór zakresu robót określonego w § 1 ust. 2, odbędzie się na podstawie pisemnego protokołu odbioru 
końcowego.  

8. W przypadku naliczania kar umownych, o których mowa w § 8, terminem zakończenia realizacji zakresu 
robót określonego w § 1 ust. 2, jest data odbioru przez Zamawiającego ostatniego pisemnego 
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, skutkującego pozytywnym protokołem odbioru, opisanym w ust. 7. 

 
§ 3. 

Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1. udostępnienie pomieszczeń Zamku na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, 
2. dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych niniejszą umową.  

 
§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy 
Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z  obowiązującymi przepisami, 
2. ustanowienie Kierownika budowy w osobie: …………………….……... Kierownik budowy realizuje osobiście 

obowiązki określone w art. 21a i art. 22 Ustawy Prawo Budowlane. W przypadku wystąpienia 
niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić na swój koszt 
zastępstwo dla osoby wymienionej w ust. 3, 

3. ustanowienie Instalatora wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego 
zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
2213 z późn. zm.) w osobie: ………………………………………………..……………., 

4. złożenie w dniu podpisania umowy oświadczenia o nieujawnianiu wiadomości niejawnych związanych 
z projektem stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
umowy, 

5. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni od podpisania umowy przedłożyć szczegółowy kosztorys 
ofertowy planowanych prac z wyszczególnionymi kosztami realizacji netto i brutto zadania. Kosztorys ten 
zgodnie z regulaminem programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019, OCHRONA ZABYTKÓW 
(załącznik nr 5 regulaminu) musi zawierać następujące elementy: stronę tytułową, przedmiar robót, 
kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych oraz w załączniku 
– dla analiz indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem, 

6. powiadomienie w formie pisemnej Zamawiającego o terminie rozpoczęcia eksploatacji próbnej, 
7.   w zakresie SSP – dozór nad obiektem w ramach istniejącego systemu pełni system ARITECH FP1216C-18. 

Instalacje systemu może wykonywać jedynie Wykonawca posiadający uprawnienia tj. autoryzację 
producenta urządzeń powyższego systemu.  Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć Zamawiającemu kopię dokumentu potwierdzającego stosowne uprawnienia, 

8. kontrola jakości materiałów i robót, 
9. stosowanie materiałów posiadających parametry podane w dokumentacji oraz świadectwo dopuszczenia do 

obrotu i stosowania, 
10. wykonywanie przedmiotu umowy tak, aby w miarę możliwości nie zakłócać funkcjonowania obiektu, przy 

jednoczesnym zachowaniu szczególnej ostrożności w trakcie wykonywania prac - obiekt czynny; 
udostępniany zwiedzającym w godzinach pracy Oddziału - Zamek w Dębnie, 

11. utrzymanie terenu prac w należytym porządku, 
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12. organizacja prac prowadzona będzie przez Wykonawcę zgodnie z wymogami BHP oraz ppoż. - wszystkie 
użyte przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane, 

13. przekazanie Zamawiającemu kopii deklaracji właściwości użytkowych oraz świadectw dopuszczenia CNBOP 
(Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej) zastosowanych materiałów, 

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy 
w czasie od daty podpisania umowy do daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.  
W przypadku zniszczenia lub - uszkodzenia elementów budynków lub ich otoczenia, Wykonawca zostanie 
wezwany do naprawy, w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania wezwania, a w przypadku 
bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający dokona niezbędnych napraw na 
koszt Wykonawcy. 
 

§ 5. 
Przedstawiciele Stron 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:  
a. po stronie Wykonawcy : ............................, tel. ......................, e-mail: .......................................  
b. po stronie Zleceniodawcy Z-ca dyrektora Małgorzata Michałek, tel. 508 134 502, e-mail: 

m.michalek@muzeum.tarnow.pl oraz Wojciech Kiecka tel. 14/621-21-49 wew.51, e-mail: 
w.kiecka@muzeum.tarnow.pl.  

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych 
informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy, koniecznych do 
prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.  

3. Zmiana osób wskazanych w ust, 1 będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenia drugiej stronie i nie 
wymaga zmian treści umowy.  
 

§ 6. 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe  
w kwocie ogółem .................................. zł brutto słownie (słownie: ...........................  złotych brutto). 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie wydatki i koszty związane z realizacją niniejszej 
umowy, a Wykonawcy poza wynagrodzeniem określonym w ust. 1, nie przysługuje żadne inne 
wynagrodzenie, ani zwrot poniesionych kosztów. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

 
§ 7. 

Płatność 
1. Strony ustalają, że płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę i sprawdzonej przez Zamawiającego w terminie 14 dni od jej dostarczenia, na konto 
Wykonawcy.  

2. Podstawą wystawienia faktury VAT za zakres robót określony w § 1 ust. 2 lit.  będzie podpisany obustronnie 
protokół, o którym mowa w § 2 ust. 7.  

 
§ 8. 

Kary umowne 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:  
1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 1 w wysokości 0,5% kwoty brutto wskazanej 

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 
2. za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5% kwoty brutto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za 

każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 
3. za zwłokę w przedłożeniu szczegółowego kosztorysu ofertowego zgodnie z § 4 ust. 5 w wysokości 0,05% 

kwoty brutto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 
4. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% kwoty brutto 

wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:  
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1) zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % kwoty brutto wskazanej w § 6 ust.1 niniejszej 
umowy,  

2) odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.  
 

§ 9. 
Rękojmia, Gwarancja 

1. Wykonawca udziela 2 lat rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia (roboty budowlane), licząc od daty 
protokolarnego odbioru pełnego zakresu robót. 

2. Wykonawca udziela 2 lata gwarancji jakości na zastosowane materiały i urządzenia. 
3. W przypadku gdy na zamontowane materiały i urządzenia Wykonawca udziela gwarancji producenta 

i gwarancja producenta na materiały i urządzenia będzie krótsza niż 2 lata od daty protokolarnego odbioru 
pełnego zakresu robót, Wykonawca udzieli gwarancji własnej uzupełniającej do 2 lat. 

4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu uzyskane gwarancje producenta na zastosowane urządzenia  
i materiały. Udzielenie gwarancji uzupełniającej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego. 

5. Gwarant niniejszym oświadcza, że przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady całości robót 
budowlanych, elementów, urządzeń, materiałów i wyrobów, które składają się na przedmiot Umowy, w tym 
zakresie także za części realizowane przez Podwykonawców  

6. Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, 
uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych. 

7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów 
o rękojmi. 

8. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, termin 
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu  
o czas, w ciągu którego nie można było z przedmiotu umowy korzystać.  

9. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (odbioru pełnego 
zakresu robót). 

10. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:  
1) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (odbioru pełnego zakresu robót), 
2) dla wymienionych urządzeń i materiałów z dniem ich wymiany.  

11. W przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający powoła Komisję, która 
w obecności przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad i wyznaczy odpowiedni termin 
(z zachowaniem wymogów technologicznych) do ich usunięcia. Niestawiennictwo Wykonawcy na 
posiedzenie komisji, nie stanowi przeszkody w jej pracach.  

12. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 
Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te 
czynności przesądzą, że wady w robotach nie występują, Wykonawca będzie miał prawo żądać zwrotu 
poniesionych kosztów. 

13. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad, Komisja, o której mowa w ust. 11 protokolarnie stwierdzi 
usunięcie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usunięcie. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu atestów i certyfikatów zastosowanych materiałów 
z nie później niż w dniu zgłoszenia zakończenia prac. 

15. Na okoliczność upływu terminów gwarancji strony sporządzają protokół gwarancyjny.  
16. Na okoliczność upływu terminu rękojmi strony na 1 miesiąc przed upływem terminu rękojmi sporządzają 

protokół.  
17. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po okresie wskazanym w ust. 1-2, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu (wada ujawniła się w okresie gwarancji, rękojmi). 
18. Okres gwarancji zamontowanych urządzeń i materiałów zostaje przedłużony o czas naprawy w przypadku 

naprawy  trwającej powyżej 2 dni, licząc od momentu podjęcia naprawy do czasu jej zakończenia. 
19. Jeśli w ramach Umowy zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których 

producent/dostawca lub przepisy prawa żądają odpłatnego (lub bezpłatnego), obligatoryjnego serwisowania, 
przeglądów, lub wykonywania innych czynności przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich 
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. Wykonawca będzie wykonywał powyższe czynności  
i ponosił ich koszty w okresie gwarancji. 
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§ 10. 

Podwykonawstwo 
1. (Wariant 1) Wykonawca wykona całość zamówienia bez udziału Podwykonawców.  
2. (Wariant 2) Wykonawca zrealizuje następujący zakres umowy przy udziale Podwykonawców: 

………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa albo 
imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy oraz osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych 
w realizacje zamówienia)  

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 

4. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne 
umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za 
swoje własne. 

6. Zapłata należnego wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu 
potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy. 

 
§ 11. 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający oraz Wykonawca mogą odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy  nie może być zrealizowana. 
2. Odstąpienie od umowy w wypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić w terminie tygodnia od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. 
3. Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego oraz w punktach poprzednich Stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 1-go tygodnia od dowiedzenia 

się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie:  
a) gdy zostanie powzięta informacja o grożącej upadłości lub rozwiązaniu firmy Wykonawcy,  
b) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi w ustalonym terminie z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy,  
c) w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa  

w realizacji przedmiotu umowy trwająca dłużej niż 7 dni, 
d) jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje 

swoje zobowiązania umowne, 
e) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie 

leży w interesie publicznym, a także w razie opóźnienia  lub niemożności pozyskania środków na 
ten cel Zamawiający może odstąpić od realizacji części zamówienia. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się  
z obowiązku zapłaty rachunku pomimo dodatkowego pisemnego wezwania do zapłaty wystawionego  
w terminie 60 dni po upływie terminu za zapłatę, określonego w niniejszej umowie. 

 
§ 12. 

Zmiana Umowy 
1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje 

odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność ich 
wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy. Zmiany dotyczyć mogą okoliczności wynikających z przyczyn: technicznych, 
gospodarczych, finansowych, zmian przepisów prawa, jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu 
określonego w postanowieniach umowy zawartej z Wykonawcą.  
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§ 13. 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Ewentualne spory pomiędzy Stronami niniejszej umowy powinny być rozstrzygane na drodze polubownej, 
zaś w przypadku nie dojścia do porozumienia stron zostaną poddane pod rozstrzygnięcie rzeczowo 
właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy,  
a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

4. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron. 

 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – oświadczenie o zachowaniu tajemnicy w związku z realizacją zadania 
 
 
 
 
 
 
  ZAMAWIAJACY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy 
Nr sprawy AD-271-2-8/2019 

 
 

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU TAJEMNICY 
w związku z realizacją zadania 

  

Imię i nazwisko 
 
………..……………………………………………………………………………………………...…….…… 
firma 
 
………..……………………………………………………………………………………….…… 
 

W związku z realizacją zadania pn.: Wykonanie robót instalacyjnych systemów zabezpieczeń 
elektronicznych (Systemu Sygnalizacji Pożaru cz. II, okablowanie do Systemu Sygnalizacji Włamania  
i Napadu) w ramach zadania: „Dębno, zamek (XV w.) – Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie: zakup  
i montaż instalacji przeciwwłamaniowej (SSWiN) oraz przeciwpożarowej (SSP)”  przez firmę 
………….........………..  zobowiązuję się do: 

 
1. Zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych 

i organizacyjnych dotyczących systemów zabezpieczeń elektronicznych (tj. system SSP, SSWiN) 
uzyskanych w trakcie realizacji zadania. 

2. Wykorzystania informacji jedynie w celach realizacji zadania. 
3. Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik/firma otrzymująca informacje 

poufne, wrażliwe oraz informacje stanowiące tajemnicę organizacji nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, 
zarówno w całości, jak i w części osobom lub firmom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego 
upoważnienia na piśmie od MOT, którego informacja lub źródło informacji dotyczy. 

4. Ujawnienia informacji jedynie tym pracownikom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych 
im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji 
zadania. 

5. Nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniania jakiejkolwiek części 
określonych informacji. 

 
Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie 
ochrony informacji: 
 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 922), 
 Ustawa o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1167). 
 
Powyższe zobowiązanie ma charakter bezterminowy. 
 
 
 
 
 
.................................................    ........................................................ 
 (miejscowość, data)                            (imię i nazwisko) 

 
 


