
 

 

     Załącznik nr 3   

Znak sprawy: Przetarg 8/Ochrona KSOP/2017            

 

Wykaz pracowników ochrony, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  

(wraz z oświadczeniami pracowników na temat posiadanych uprawnień  oraz przedmiotu 

zamówienia) 

Wykonawca powinien wypełnić dwie części niniejszego załącznika: 

I. Wykaz 8 pracowników ochrony, którzy będą wykonywali usługi w zakresie ochrony Krajowego 

Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie na podstawie umowy o pracę z 

Wykonawcą 

II. Formularz pracownika wskazanego w pkt. I, który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia 

(wraz z oświadczeniami na temat posiadanych uprawnień oraz przedmiotu zamówienia) 

Uwaga !  

formularz należy wypełnić dla każdego  z 8 pracowników wskazanych w pkt. I. Brak wypełnienia 

którejkolwiek z pozycji formularza Zamawiający potraktuje jako niezgodność oferty z warunkami 

ogłoszenia o zamówieniu.    

Ad. I 

WZÓR   

I. Wykaz 8 pracowników ochrony, którzy będą wykonywali usługi w zakresie ochrony Krajowego 

Składowiska Odpadów Promieniotwórczych znajdującego się w Różanie na podstawie umowy o 

pracę z Wykonawcą 

  Imię i nazwisko – nr PESEL  

1) ……………………. 

2) ……………………. 

3) ……………………. 

4) ……………………. 

5) ……………………. 

6) ……………………. 

7) ……………………. 

8) ……………………. 



 

 

 

 

 

..........................., dnia .....................  

(podpis i pieczęć upoważnionego 

Przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

Uwaga !  

Jeżeli osoby wskazane w pkt. 1 – 8 zawarły już umowę o pracę z Wykonawcą, Wykonawca będzie 

zobowiązany przed zawarciem umowy (z Zamawiającym) przedstawić aneksy do zawartych umów o 

pracę, jednoznacznie wskazujące na miejsce świadczenia pracy przez pracowników ochrony tj. 

Krajowe  Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie 

 

Ad. II 

WZÓR   

II. Formularz pracownika wskazanego w pkt. I, który będzie uczestniczył w wykonywaniu 

zamówienia (wraz z oświadczeniami na temat posiadanych uprawnień oraz przedmiotu 

zamówienia) 

Imię i nazwisko oraz nr PESEL pracownika ochrony: 

…………………………………………………………………………….. 

Lp. Treść oświadczenia pracownika ochrony Podpis pracownika ochrony  

1.  Posiadam zaświadczenie o wpisie na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej wydane przez komendanta 

wojewódzkiego policji właściwego dla 

mojego miejsca zamieszkania  

 

2.  Posiadam pozwolenie na broń palną – ostrą   

3.  Posiadam pełną zdolność do czynnej służby  



 

 

wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny, w rozumieniu 

ustawy o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 

1967 r (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430).  

4.  Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa 

dopuszczające do informacji niejawnych  o 

klauzuli "zastrzeżonej" lub wyższej.   

 

5.  Odbyłem szkolenie w zakresie ochrony 

informacji niejawnych zgodnie z art. 21 ust. 4 

pkt 2 ustawy o ochronie informacji 

niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (t.j. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1167, 1948, z 2017 r. poz. 

935) 

 

6.  Wyrażam zgodę na objęcie mnie kontrolą 

dozymetryczną, ze względu na okoliczność, iż 

usługi ochronne będą wykonywane na 

terenie nadzorowanym w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo 

atomowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 576, 935).  

 

7.  Zobowiązuje się w ciągu 30 dni 

kalendarzowych po zakończeniu służby na 

terenie KSOP poddać się obowiązkowi badań 

lekarskich licznikiem promieniowania całego 

ciała (przyjmuje, iż w przypadku braku 

poddania się w/w badaniom  Zamawiający 

jest zwolniony od odpowiedzialności za 

negatywne konsekwencje zdrowotne)  

 

8.  Nie jestem wpisany w Krajowym Rejestrze  



 

 

Karnym jako osoba karana    

9.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Zamawiającego moich danych osobowych 

zawartych w niniejszym formularzu oraz w 

umowie o pracę z Wykonawcą zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

922).   

 

10.  Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy 

danych osobowych, z którymi zapoznam się 

w trakcie wykonywania obowiązków 

służbowych i nie ujawnię osobom trzecim 

 

11.  Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji dotyczący przedmiotu 

umowy dostarczonych przez Zamawiającego 

i jego współpracowników i do nie 

rozpowszechniania informacji osobom 

trzecim  bez jego zgody w  trakcie trwania 

niniejszej umowy, jak również po jej 

wygaśnięciu 

 

   

 


