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Załącznik nr 7   

Znak sprawy: Przetarg 8/Ochrona KSOP/2017            
         

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

zawarta w dniu ……………... w Otwocku – Świerku pomiędzy: 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo  Państwowe, 

z siedzibą w Otwocku – Świerku 05-400, ul. Andrzeja Sołtana 7, zarejestrowanym w Sądzie 

Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089814,  

NIP 532-17- 93-099, REGON 017471611  

reprezentowanym przez dyrektora Andrzeja Cholerzyńskiego, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a firmą …. , z siedzibą w …………………………………………………….,  

działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem……………………..,  

NIP ……………….., REGON ……………….,  

reprezentowaną przez …………………………………………………………., 

zwaną dalej Wykonawcą. 

zwani dalej także Stronami. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych - Pzp (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 907 z późn. zm.), zawarto umowę następującej treści: 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w okresie od 16.01.2018 roku do 

16.01.2020 roku, obowiązki w zakresie ochrony fizycznej Krajowego Składowiska Odpadów 

Promieniotwórczych znajdującego się w Różanie dalej: KSOP RÓŻAN, poprzez: 

a) stałą ochronę fizyczną, 

b) stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych 

urządzeniach i systemach alarmowych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać ochronę fizyczną z uwzględnieniem szczegółowego 

opisu przedmiotu zamówienia, który został określony w załączniku nr 1 do umowy oraz Planu 

Ochrony Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (oraz jego ewentualnych 

aktualizacji w przyszłości), który zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu umowy na 

zasadach określonych przez Zamawiającego.  

3. Integralna częścią umowy jest ogłoszenie dotyczące przetargu nr …. oraz oferta wykonawcy z 

dnia …..  (w zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie).  

4. Wykonawca będzie wykonywał ochronę fizyczną KSOP RÓŻAN zgodnie z ustawą o ochronie osób 
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i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1432, 2255, z 2017 r. poz. 60) i w 

oparciu o koncesję MSWIA nr ……………. obejmującą usługi z zakresu będącego przedmiotem 

niniejszej  umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o zmianie, 

cofnięciu, ograniczeniu zakresu lub wcześniejszym wygaśnięciu koncesji, o której mowa w ust. 4.  

6. Przekazanie terenu i obiektów KSOP do ochrony odbędzie się z udziałem przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w wskazanym przez Zamawiającego terminie. Potwierdzeniem 

przekazania będzie Protokół przekazania obiektu pod ochronę, podpisany przez obie Strony. 

Załącznikiem do Protokołu przekazania obiektu pod ochronę będzie: 

a) wykaz dodatkowego sprzętu przekazanemu Wykonawcy do realizacji usługi ochrony, 

 b) wykaz sprzętu w pomieszczeniu socjalnym przekazanym Wykonawcy. 

7. Podpisanie przez Wykonawcę protokołu, o którym mowa w ust. 6, oznacza potwierdzenie przez 

Wykonawcę, iż zapoznał się z obiektem KSOP i nie zgłasza zastrzeżeń do sposobu jego 

zabezpieczenia i zasad ochrony. Wykonawca może zamieścić w protokole własne zalecenia 

odnośnie sposobu zabezpieczenia obiektu. 

8. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z negocjowaniem, zawarciem lub 

wykonywaniem niniejszej Umowy, w tym również jej treść i warunki, mają charakter poufny 

(zwane dalej Informacjami Poufnymi). 

9. Informacje Poufne mogą zostać udostępnione przez Wykonawcę osobom trzecim jedynie za 

uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego. 

10. Za Informacje Poufne nie uznaje się informacji, które: 

a) Wykonawca ma obowiązek ujawnić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub na mocy 

decyzji właściwych organów władzy państwowej, 

b) są powszechnie dostępne lub zostały podane do publicznej wiadomości przez 

Zamawiającego,  

c) były znane Wykonawcy przed przystąpieniem do negocjowania niniejszej Umowy i 

Wykonawca  jest w stanie wykazać tę okoliczność.  

11. Naruszenie ust. 9 – 10 skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą Wykonawcy, która 

dopuściła się takiego naruszenia, na zasadach ogólnych. 

12. Zobowiązanie Stron do zachowania poufności pozostaje wiążące w czasie obowiązywania 

Umowy, a także po zakończeniu jej obowiązywania z jakichkolwiek przyczyn.  

13. Strony odpowiadają za zachowanie poufności przez swoich pracowników, pełnomocników oraz 

inne osoby działające w ich imieniu. 

14. Do szczegółowych uzgodnień operacyjnych, nadzoru oraz bieżących kontaktów przy realizacji 

Umowy, Strony upoważniają następujące osoby:  

a) ze strony Zamawiającego:   

Michał Łupiński - nr  tel. 607 617 704 
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Radosław Napiórkowski - nr tel. 607 032 665  

b) ze strony Wykonawcy: ……………. 

15. Wykonawca przedstawił przed zawarciem niniejszej umowy: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument 

ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (ochrona 

osób i mienia) na cały okres realizacji umowy, na jedno lub wszystkie zdarzenia, na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 zł, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie dowodu zapłaty składki z tytułu zawarcia 

umowy  

16. Wykonawca zobowiązuje się, na każde wezwanie Zamawiającego, do niezwłocznego 

przedłożenia dokumentów mogących mieć wpływ na realizację umowy ubezpieczenia. Brak 

przedłożenia dokumentów Zamawiający może potraktować jako rażące naruszenie postanowień 

umowy.  

17. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów wewnętrznych 

obowiązujących na terenie Zamawiającego.  

   § 2  

WERYFIKACJA UMÓW O PRACĘ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zadania ochronne będące przedmiotem umowy w 

całym okresie obowiązywania umowy wyłącznie z wykorzystaniem pracowników wskazanych w 

załączniku nr 2 do umowy (wykaz osób zawarty w ofercie wykonawcy).  

2. Integralną częścią niniejszej umowy są formularze osobowe pracowników zawarte w ofercie 

Wykonawcy z dnia ….  

3. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące zadania ochronne wskazane w załączniku nr 2 do 

umowy, zatrudnione są na umowę o pracę zgodnie z warunkami zawartymi w siwz w pkt. II. 5.  

4. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) przekazać Zamawiającemu przed podpisaniem umowy (oraz na każde żądanie), kopii umów o 

pracę (wraz z aneksami) zawartych ze wszystkimi osobami wskazanymi w załączniku nr 2, 

przy pomocy których Wykonawca będzie realizował umowę, 

b) zgłaszać Zamawiającemu zmiany pracowników na stanowiskach ochrony na piśmie z 

minimum 5 dniowym wyprzedzeniem, 

c) zatrudniać osoby posiadającej takie same uprawnienia lub kompetencje, w przypadku 

rozwiązania stosunku pracy przez którąkolwiek z osób wymienionych załączniku nr 2,  

d) przekazać Zamawiającemu kopię umowy o pracę zawartą z nowym pracownikiem oraz 

formularz osobowy wg wzoru zamieszczonego w siwz, w terminie 5 dni od dokonania zmiany,  

e) zapewnić ciągłość  ochrony przez uprawnione osoby na terenie KSOP Różan w sytuacji zmiany 

na stanowiskach ochrony, wymienionych załączniku nr 2 (Zamawiający rozumie ciągłość 
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ochrony jako nieprzerwane codzienne wykonywanie zadań  ochronnych przez uprawnione 

osoby na terenie KSOP Różan), 

f) prowadzić ewidencję czasu pracy zatrudnionych pracowników wskazanych w załączniku nr 2,  

dokumentującą świadczenie pracy w ramach realizacji umowy i przedstawić ją na każde 

żądanie Zamawiającego. 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może wykonywać czynności kontrolne wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane na wstępie czynności tj.:   

a) żądać wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

b) przeprowadzać kontrolę na miejscu wykonywania świadczenia,  

c) żądać przedłożenia od wykonawcy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony),   

d) żądać przedłożenia od Wykonawcy poświadczonego zaświadczenie właściwego oddziału 

ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

e) żądać przedłożenia od Wykonawcy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń                      

6. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

czynności. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 3 

 OBOWIĄZKI WYKONAWCY    

1. Wykonawca wykonywać będzie czynności ochronne w ramach uprawnień posiadanych przez 

pracowników ochrony wskazanych w załączniku nr 2. 

2. Pracownicy ochrony zobowiązani są do: 

a) pełnienia służby w wyznaczonym czasie i miejscu, 

b) wykonywania czynności z należytą starannością,  
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c) działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego współdziałania z pracownikami Zamawiającego. 

4. Wykonawca wykorzystywać będzie istniejące systemy zabezpieczeń mechanicznych  

i elektronicznych wspomagające ochronę KSOP RÓŻAN. 

5. Pracownicy ochrony pełnią służbę w jednolitych mundurach z logo Wykonawcy. Wykonawca 

zapewni na swój koszt wyposażenie pracowników ochrony w sprzęt zgodny z obowiązującymi 

przepisami jak również w radiostację lub telefon komórkowy i zapewni pracownikom 

ochrony bezprzewodową łączność telefoniczną. 

6. Wykonawca potwierdza, iż posiada znajomość podstawowych przepisów prawnych mających 

zastosowanie do ochrony fizycznej Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych 

zawartych w załączniku nr 3 do umowy.  

7. Do zadań pracowników ochrony należy m. in.: 

a) podejmowanie niezbędnych czynności ochronno-zabezpieczających,  

b) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku 

przez zawiadomienie odpowiednich organów i grupy interwencyjnej,  

c) ochrona obiektu przed rabunkiem, zagrożeniem wybuchu, napadem, kradzieżą, 

zniszczeniem, pożarem i innymi zdarzeniami losowymi, 

d) obserwacja osób, których zachowanie może budzić uzasadnione podejrzenie o zamiarze 

dokonania przez te osoby przestępstwa.  

8. W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych Wykonawca zobowiązany jest  

do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o powstałym wypadku oraz 

uczestnictwa w komisji badającej okoliczności wypadku oraz oceniającej wysokość 

poniesionych z tego tytułu strat. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności pracownicy 

ochrony powiadomią o ich wystąpieniu natychmiast, wszelkimi dostępnymi środkami: 

a) osoby wskazane przez Zamawiającego w § 1 ust. 14,  

b) odpowiednie służby: 

 policję, 

 pogotowie ratunkowe, 

 pogotowie gazowe, 

 pogotowie sieci elektrycznej, 

 pogotowie wodociągowe, 

 straż pożarną.  

9. W przypadku usiłowania lub popełnienia przestępstwa przeciwko mieniu pracownik ochrony 

jest obowiązany postępować zgodnie z zasadami stanu wyższej konieczności i obrony 

koniecznej określonymi w ustawie o ochronie osób i mienia.  
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10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności ochronnych zgodnie z Planem 

Ochrony Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (oraz jego ewentualnych 

aktualizacji w przyszłości).  

11. Przedstawiciel Zamawiającego wskazane przez Zamawiającego w § 1 ust. 14 może wydać 

bezpośrednio pracownikom ochrony specjalne dyspozycje pod warunkiem odnotowania ich 

w książce dyżuru.    

12. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie Zamawiającego, jeżeli w trakcie 

realizacji umowy Wykonawca dostrzeże konieczność zmiany sposobu wykonywania czynności 

ochronnych. 

13. Zamawiający zastrzega, iż zmiana sposobu wykonywania czynności ochronnych wymaga 

zmiany w Planie Ochrony. Zmiany w Planie Ochrony wymagają zatwierdzenia przez stosowne 

organy. 

14. W przypadku usiłowania lub dokonania przestępstwa przeciwko mieniu znajdującemu się  

w budynku lub na znajdującej się w nim osobie, pracownicy ochrony, stosownie do 

zagrożenia zobowiązani są postępować zgodnie z przepisami prawa regulującymi zasady i 

warunki wykonywania ochrony. 

15. Wszelkie obowiązki dotyczące ochrony zdrowia pracowników Wykonawcy, wynikające z 

obowiązujących przepisów, obciążają Wykonawcę. 

16. Wykonawca oświadcza, że podpisze Porozumienie o współpracy w zakresie BHP, które 

zostało zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ.  

17. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania kwartalnych sprawozdań ze swojej 

działalności i przesyłania ich w terminie 2 tygodni od zakończenia okresu sprawozdawczego 

(danego kwartału) na adres Zamawiającego.  

 

§ 4 

 DOKUMENTACJA SŁUŻBY     

1. Dokumentację przebiegu służby pracowników ochrony oraz korespondencji pomiędzy 

pracownikami ochrony i Zamawiającym stanowić będzie prowadzony przez Wykonawcę  

Dziennik  Służby, który będzie znajdował się w chronionym obiekcie i udostępniany będzie 

Zamawiającemu do wglądu na każde żądanie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) odnotowywania zdarzeń zaistniałych w trakcie ochrony w Dzienniku  Służby, 

b) prowadzenia książki ewidencji wejść i wyjść osób, 

c) zapewnić pracownikom ochrony szkolenie z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych 

przed podjęciem przez nich wykonywania obowiązków służbowych (i przekazać 

Zamawiającemu pisemną informację w ciągu miesiąca od podpisania umowy).  

3. Zamawiający zobowiązuje się: 
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a) zapoznać pracowników ochrony z wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych obowiązującymi w ZUOP przed przystąpieniem przez nich do wykonywania 

obowiązków służbowych, 

b) zapewnić pracownikom ochrony dostęp do danych osobowych w ZUOP w zakresie 

niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. 

§ 5 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację umowy w okresie od 16.01.2018 r. do 16.01.2020 r., 

ustala się na kwotę (ogólny koszt usługi  ochrony KSOP Różan w okresie od 16.01.2018 r. do 

16.01.2020 r. podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym): 

a) netto …zł (słownie:….) 

b) podatek VAT  …. zł (słownie:……) , 

c) brutto … zł (słownie: …..). 

2. Miesięczne  wynagrodzenie Wykonawcy za realizację umowy,  której mowa w ust. 1, ustala się 

na kwotę (miesięczna kwota za usługę ochrony podana przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym) : 

a) netto …zł (słownie:….) 

b) podatek VAT  …. zł (słownie:……) , 

c) brutto … zł (słownie: …..). 

Miesięczne  wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usługi ochrony w styczniu 2018 r. oraz  

w styczniu 2020 r. ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu uwzględniając ilość dni faktycznie 

świadczonej usługi ochrony.  

3. W przypadku zmiany podatku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, Wykonawca 

automatycznie uwzględni w fakturze za miesięczne  wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 

stawkę obowiązującą w dniu wystawienia faktury.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie faktury wystawianej przez 

Wykonawcę obejmującą kwotę, o której mowa w ust. 2 po podpisaniu  protokołu bez zastrzeżeń 

potwierdzającym wykonanie umowy, po zakończeniu każdego miesiąca pracy wg wzoru w 

załączniku nr 5 do umowy.  

5. Fakturę, o której mowa w ust. 4  należy złożyć u Zamawiającego najpóźniej do 5-go dnia 

kalendarzowego następnego miesiąca. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 

do 21 dni od daty dostarczenia faktury VAT na konto wskazane w fakturze. Za datę dokonania 

płatności faktury strony będą uważały datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.  

6. Miesięczne  wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, ulegnie zmianie w następujących 

okolicznościach i na następujących zasadach w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług,   
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b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 847),  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

– jeżeli Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących tych zmian 

złoży pisemny wniosek, w którym Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na 

koszty wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny. 

7. Zmiany wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w ust. 6, mogą być dokonane 

wyłącznie w wyniku negocjacji Stron. 

8. Zmiany, o których mowa w ust. 7, mogą być dokonane wyłącznie drogą wprowadzenia aneksu 

do umowy. 

§ 6 

  ODPOWIEDZAIALNOŚĆ WYKONAWCY  

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości za szkody wyrządzone na 

skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy oraz za szkody w mieniu 

Zamawiającego, bądź w mieniu oddanym do dyspozycji Zamawiającego, spowodowane przez 

osoby, którym Wykonawca powierzył obowiązki umowne (zarówno działania lub zaniechania). 

2. Wykonawca w toku wykonywania umowy zobowiązuje się postępować z należytą starannością. 

W przypadku szkody w mieniu Zamawiającego będącej wynikiem nie dołożenia należytej 

staranności wykonania usługi ochronnej, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie art. 

471 Kodeksu Cywilnego.  

1. Przez pojęcie szkody na użytek niniejszej umowy strony rozumieją zabór lub rabunek mienia 

chronionego przez Wykonawcę oraz wartość powstałych szkód na chronionym terenie przez 

wykonawcę.  

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez pracowników 

Wykonawcy, powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 

3. Zamawiający ma prawo potrącić równowartość szkody z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 

§ 7 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – forma zabezpieczenia lub treść zapisów zostanie 

doprecyzowana po wyborze wykonawcy w ramach przygotowań do podpisania umowy oraz 

wskazaniu przez wykonawcę wybranego zabezpieczenia umowy.   
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1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy,  w wysokości ….. (10 %  

kwoty brutto ceny umieszczonej w formularzu oferty), którą Wykonawca wniósł przed zawarciem 

niniejszej umowy na rachunek bankowy Zamawiającego.  

2. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zabezpiecza roszczenia z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, w szczególności roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. Strony postanawiają, że w 

przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykona lub wykona nienależycie zobowiązania wynikające z 

niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo wykorzystać zabezpieczenie na zastępcze wykonanie 

tych obowiązków przez inny podmiot.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać  

następujące wymagania:  

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia i 

umowy nadany przez Zamawiającego, 

c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

d) kwotę gwarancji, 

e) zobowiązania gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 

f) określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla Zamawiającego,  

g) zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych 

ofert.  

5. Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu 

(gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie 

dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w 

terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w 

terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie 

dokumentu bez zastrzeżeń. 

6. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. Zamawiający 

może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek 

kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, w formie gotówki: 
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a) pierwsze 50 % kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 

10 dni po podpisaniu pierwszego protokołu odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń w 

2019 r. (protokół za miesiąc świadczenia usługi ochrony) 

b) drugie 50 % kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 10 

dni po zakończeniu realizacji umowy i podpisaniu ostatniego protokołu bez zastrzeżeń 

(protokół za ostatni miesiąc świadczenia usługi ochrony).  

8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.  

§ 8  

 KARY UMOWNE  

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek postanowień § 2, Zamawiający 

może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10 % wartości  wynagrodzenia brutto 

określonego § 5 ust. 2 lit. c niniejszej umowy - kara umowna będzie naliczana za każdy 

miesiąc, w którym Wykonawca dokona naruszeń,  

b) w przypadku gdy Wykonawca nie dochowa terminu określonego w § 3 pkt. 17, Zamawiający 

może obciążyć Wykonawcę karą umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości  500 zł, 

c) przypadku wykonywania zadań ochronnych niezgodnie z umową  lub opisem przedmiotu 

umowy zawartym w załączniku nr 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 1000 zł za każdorazowe nienależyte wykonanie umowy,   

d) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w § 9, 

Wykonawca  zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto 

określonego  w § 5 ust. 1 lit. c niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może równocześnie naliczać kary umowne, o których mowa w ust. 1.   

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od naliczania kary  

w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że dokonał staranności w usuwaniu nieprawidłowości lub  

brak możliwości wyeliminowania nieprawidłowości nie leży po jego stronie. 

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

5. Zamawiający może potrącić wysokość kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy (naliczone kary umowne zostaną potrącone z faktury wystawionej za dany miesiąc), 

a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie.  

 
§ 9  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY   
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:    
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a) utraty przez Wykonawcę koncesji niezbędnej do wykonywania usługi będącej przedmiotem 

niniejszej umowy, 

b) naruszenia przez Wykonawcę zasad ochrony (określonych w niniejszej umowie oraz w 

przepisach prawa),  

c) trwałego naruszania przez Wykonawcę jakichkolwiek postanowień § 2,  

d) niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 

wykonywania Umowy (a w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie 

zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego),  

e) podzlecania przez Wykonawcę całości usługi lub dokonania cesji umowy (lub jej części) bez 

zgody Zamawiającego, 

f) przerwania wykonywania przedmiotu umowy przez kolejne 5 dni kalendarzowych,  

g) nie przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji Umowy w terminie 7 dni od dnia wyznaczenia 

terminu przekazania terenu i obiektów,    

h) otworzenie likwidacji lub ogłoszenie upadłości Wykonawcy,  

i) naruszenia przez Wykonawcę w sposób rażący umowy lub przepisów prawa.   

2. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy z przyczyn opisanych w ust. 1, w terminie 

15 dni od daty, w której powziął wiadomość o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od umowy.  

Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje w ciągu 15 dni od dnia 

pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy.  

3. Odstąpienie od umowy na podstawie wskazanych w ust. 1 okoliczności, zwalnia Zamawiającego 

od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek  wynagrodzenia. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Nienależyta i nieterminowa realizacja obowiązków Wykonawcy, skutkująca koniecznością 

poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, uprawnia Zamawiającego do obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę tych dodatkowych kosztów.  

 

 

§ 10  

PRZEPISY KOŃCOWE  

1. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony. 

2. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Zamawiającego jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

Załączniki do umowy:  

1) Szczegółowy opis przedmiotu umowy, 

2) Wykaz pracowników przeznaczonych do wykonywania zadań ochronnych,  

3) Porozumienie o współpracy w zakresie BHP,  

4) Wzór protokołu odbioru, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                         WYKONAWCA 
 

 
 

 
Załącznik nr 1  

Szczegółowy opis przedmiotu umowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia)  

 

Załącznik nr 2  

Wykaz pracowników przeznaczonych do wykonywania zadań ochronnych (załącznik nr 3 do 
ogłoszenia) 

 
 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Umowy   

POROZUMIENIE 

o współpracy pracodawców  

w sprawie zapewnienia pracownikom bezpiecznych  i higienicznych warunków pracy  

oraz ustanowienia koordynatora do spraw BHP 

 



 13 

 

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 1666) zawiera się 

porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami:  

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe z 

siedzibą w Otwocku Świerku, ul. Andrzeja Sołtana 7 wpisanym do Rejestru Przedsiębiorstw 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w2 Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego rejestru Sadowego KRS nr 0000089814, NIP 532-17-93-099, REGON 017471611, 

reprezentowanym przez Dyrektora Zakładu Andrzeja Cholerzyńskiego,  

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

zwanym dalej WYKONAWCĄ,  

Ilekroć w niniejszym porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie się przez to Zamawiającego 

oraz Wykonawcę (lub Podwykonawcę).  

§ 1 

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym 

miejscu, tj. na terenie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie 

zwanym dalej miejscem pracy w okresie trwania umowy. 

§ 2 

1. Pracodawcy ustalają koordynatora ds. BHP w osobie pana Radosława Napiórkowskiego, nr tel. 
kom.: 607 032 665.; e-mail: ksop@zuop.pl, który sprawować będzie nadzór osobiście nad 
przestrzeganiem przepisów i zasad bhp przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy, a w 
razie jej nieobecności pracownik pełniący zastępstwo. 

2. Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą oraz z ustanowionym koordynatorem ds. 
BHP w celu zapewnienia pracownikom pracującym w miejscu pracy osobom bezpiecznej i 
higienicznej pracy. Koordynator będzie w szczególności realizował zadania wskazane w § 3. 

§ 3 

Do zadań i obowiązków koordynatora ds. Bhp należy: 

1. Przegląd stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracowników  

zamawiającego oraz  wykonawcy, którzy jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu 

pracy. 

2. Występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniami usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości i zagrożeń wypadkowych oraz poprawy stanu bhp i ochrony 

przeciwpożarowej. 

3. Niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyny/urządzenia lub sposobu pracy w razie wystąpienia 

bezpośredniego zagrożenia życia  lub zdrowia pracownika lub innej osoby. 

4. Niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych oraz 

osoby, która swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla 

życia lub zdrowia własnego lub innych osób.  

§ 4 

Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym również w 

przypadku zagrożeń dla zdrowia lub życia osób wykonujących pracę: 
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1.  W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika zamawiającego oraz  wykonawcy, ustalenie 

okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład 

poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczności, mającego miejsce na terenie ZUOP 

odbywać się będzie w obecności koordynatora. 

2. Podstawą dopuszczenia pracownika do prac w miejscu wskazanym w § 1 jest dostarczenie 

pisemnej informacji do zamawiającego, potwierdzającej spełnienie formalnych wymagań przez 

swoich pracowników / osób świadczących dla niego pracę w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania prac objętych umową, w formie 

oświadczenia (załącznik nr 1 do Porozumienia). 

3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

    1) przeprowadzenia przed rozpoczęciem prac, instruktażu w zakresie ochrony radiologicznej 

wszystkich pracowników / osób świadczących pracę dla Wykonawcy, 

    2) objęcia kontrolą radiologiczną pracowników / osób świadczących pracę dla Wykonawcy, 

    3) przekazania przed rozpoczęciem prac informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia związanych 

z wykonywaniem pracy w tym samym miejscu pracy oraz pracownikach wyznaczonych do: 

a) udzielania pierwszej pomocy i upoważnionych do obsługi apteczek, 

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 

Informacja stanowi załącznik nr 2 do Porozumienia. 

   4) udostępnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów ZUOP w celu zapoznania 

się z jej treścią.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) Skierowania pracowników / osób świadczących dla niego pracę na instruktaż w zakresie 
ochrony radiologicznej przed rozpoczęciem prac objętych umową,  

b) Przeprowadzenia przed rozpoczęciem prac instruktażu stanowiskowego wszystkim 
pracownikom, uwzględniając szczegółowo warunki ich prowadzenia. Fakt przeszkolenia 
powinien być potwierdzony podpisem osób szkolonych. 

c) Przekazania na wniosek zamawiającego dokumentacji potwierdzającej informacje podane w 
oświadczeniu, o którym mowa w ustępie 2, 

d) Zapoznania pracowników / osób świadczących dla niego pracę z otrzymaną informacją o 
zagrożeniach dla zdrowia i życia,  pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej 
pomocy i upoważnionych do obsługi apteczek, pracownikach wyznaczonych do wykonywania 
działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz instrukcją 
bezpieczeństwa pożarowego, o których mowa w ust. 3 pkt 3) i 4), 

e) zobowiązania własnych pracowników / osób świadczących dla niego pracę do przebywanie 
wyłącznie w miejscach, które zostały im udostępnione do wykonania przedmiotu umowy, 

f) Wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej 
(posiadające wymagane atesty) niezbędne do wykonania pracy,  

g) Zapewnienia maszyn, urządzeń i sprzętu (drabiny, rusztowania itp.) niezbędnego do 
wykonania przedmiotu umowy, spełniającego wymagania przepisów. Na żądanie 
zamawiającego zobowiązany jest udostępnić dokumentację potwierdzającą sprawność i 
bezpieczeństwo eksploatowanych urządzeń. 

h) Zabezpieczenia bezpośredniego otoczenia miejsca pracy przez odpowiednie obarierowanie i 
oznakowanie zabezpieczające dostęp dla osób postronnych do strefy niebezpiecznej, 
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i) Przekazania koordynatorowi ds. Bhp najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac, imiennego wykazu 
osób nadzorujących prace pracowników / osób świadczących dla niego pracę oraz bieżącej 
informacji o zmianach w tym zakresie. 

                                                                          § 5 

Wszystkie osoby wykonujące pracę jednocześnie w tym samym miejscu pracy są zobowiązane do 

przestrzegania przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej.  

§ 6 

Wyznaczenie koordynatora ds. BHP nie zwalnia pracodawców z obowiązku zapewnienia wszystkim 

osobom wykonującym w tym samym miejscu pracy,  bezpiecznych i higienicznych warunków pracy  

wynikających z przepisów dot. bhp i ochrony przeciwpożarowej. Każdy z pracodawców odpowiada 

odrębnie za stosowanie przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej. 

§ 7 

Niniejsze Porozumienie jest integralną częścią umowy i wchodzi w życie z dniem podpisania umowy.  
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - oświadczenie o spełnieniu wymagań w zakresie bhp  
2. Załącznik nr 2 - informacja o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie 

zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych, osobach wyznaczonych do 
wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz osobach 
wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i obsługi apteczek. 

 

 

 

Załącznik nr 1 - oświadczenie o spełnieniu wymagań w zakresie bhp      

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

    oświadczenie   wykonawcy – nazwa wykonawcy  

 

 oświadcza, że wszyscy pracownicy/osoby świadczące dla niego pracę w miejscu wskazanym 

w § 1 porozumienia o współpracy pracodawców, których pracownicy/osoby świadczące pracę 

jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych 

warunków pracy oraz wyznaczeniu koordynatora ds. Bhp sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem 

i higieną pracy w okresie trwania umowy:      

1. Posiadają  

a) Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do 

pracy na stanowisku lub wykonywania powierzonych prac w ramach zawartej umowy, 
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b) Aktualne zaświadczenie odbycia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ochrony ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  

c) Świadectwa i dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji niezbędnych do 

wykonywania powierzonych prac, obsługi sprzętu itp.; 

d) Zaświadczenie o odbyciu instruktażu w zakresie ochrony radiologicznej,  

2. Zostali: 

a) Przeszkoleni na stanowisku pracy;  

b) Poinformowani o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie 

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych; 

c) Poinformowani o osobach wyznaczonych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 

Promieniotwórczych do udzielania pierwszej pomocy i upoważnionych do obsługi 

apteczek, 

d) Poinformowani o osobach wyznaczonych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 

Promieniotwórczych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji 

pracowników;  

3. Będą w czasie pracy wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 

niezbędne do bezpiecznego wykonania prac objętych umową; 

4. Będą w czasie pracy użytkowali sprawne i bezpieczne narzędzia pracy 

            

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

             (czytelny podpis Wykonawcy ) 

 

Załącznik nr 2 - informacja o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie 

zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych, osobach wyznaczonych do wykonywania 

działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz osobach wyznaczonych do 

udzielania pierwszej pomocy i obsługi apteczek 

 

 

 

INFORMACJA 

 dla pracownika o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie  

                Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie 

osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i obsługi apteczek 

osobach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów  

i ewakuacji pracowników 
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oraz 

Postępowania na wypadek pożaru  
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Identyfikacja zagrożeń 

Lp. Zagrożenia  Źródło zagrożenia(przyczyna) Możliwe skutki zagrożenia Środki ochrony przed zagrożeniami 

 
1. 

Promieniowanie jonizujące 
 

Odpady i źródła promieniotwórcze Choroby nowotworowe, inne skutki 
napromieniowania 
 

 Stosowanie się do procedur i instrukcji związanych z ochroną radiologiczną.  

 Ograniczony czas przebywania w strefach podwyższonego promieniowania jonizującego. 

 Stosowanie odzieży i obuwia ochronnego. 

 Szkolenie w zakresie ochrony radiologicznej. 

 Stosowanie dawkomierzy indywidualnych. 

 
2. 

Potracenie, najechanie pieszego  
 

Samochody, wózki jezdniowe z napędem silnikowym Stłuczenia, załamania, krwotoki,  
Obrażenia wielonarządowe 

 Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego;  

 Zachowanie szczególnej ostrożności i uwagi podczas poruszania się w okolicy dróg 
komunikacyjnych i transportowych. 

 
3. 

 
Porażenie prądem elektrycznym 

 
Wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach 
elektrycznych, elektronarzędzia 

 
Porażenie prądem elektrycznym, 
śmierć 

 Wykonywanie prac przez osoby z uprawnieniami i zgodnie z wymaganiami 
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492) 

 Zabezpieczenie przewodów zasilających urządzenia przed uszkodzeniem mechanicznym. 

 Stosowanie wyłącznie urządzeń oznakowanych „CE”. 

 Bieżąca kontrola stanu izolacji przewodów. 

 Badania okresowe instalacji, maszyn elektrycznych i urządzeń technicznych. 

 Przestrzeganie przepisów dotyczących obsługi urządzeń elektrycznych. 

 Nie włączanie urządzeń w przypadku stwierdzenia niesprawności osprzętu elektrycznego 
bądź urządzenia. 

 Zakaz naprawiania urządzeń bez upoważnienia. 

 Wystawianie tabliczek i napisów ostrzegawczych w przypadku niesprawności urządzenia. 

 
4. 

Upadek na tym samym poziomie 
(potknięcie się poślizgnięcie itp.) 

 Mokre nawierzchnie. 

 Przedmioty i przeszkody  znajdujące się na drodze 
przemieszczania np. Przedmioty i przeszkody 
pozostawione w miejscach słabo oświetlonych, 
drogach ewakuacyjnych, rozłożone niezabezpieczone 
przewody. 

 Zły stan techniczny dróg wewnątrzzakładowych, 
chodników. 

Potłuczenia, zwichnięcia i  złamania 
kończyn, urazy wewnętrzne, 
wstrząśnienia mózgu. 

 Utrzymanie porządku w pomieszczeniach i na drogach komunikacji wewnętrznej. 

 Stosowanie odpowiedniego obuwia. 

 Zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się. 

 Oznakowanie miejsc niebezpiecznych. 

 Zabezpieczenie przewodów. 

 
5. 

 
Upadek z wysokości 

 
Prace wykonywane na wysokości 

 
Złamania kończyn, kręgosłupa, 
poważne urazy, kalectwo, śmierć 

 

 Odpowiednia organizacja i podział pracy. 

 Zapewnienie asekuracji drugiej osoby. 

 Bezpośredni nadzór. 

 Stosowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. 
 

 
6. 

Skaleczenia  

  

Ostre krawędzie narzędzi czy przedmiotów, odpryski 
materiału. 
 
 

 
Rany cięte nieosłoniętych części ciała, 
urazy oczu 

 

 Stosowanie rękawic chroniących przed urazami mechanicznymi. 

 Stosowanie okularów ochronnych. 

7. Zaprószenia oczu Prace demontażowe i montażowe.  

Urazy oczu 
 

● Stosowanie okularów ochronnych. 
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INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU 

 
I.  ALARMOWANIE 

 
Kto zauważy pożar obowiązany jest niezwłocznie: 

1.   Zawiadomić: 

- osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, 

- Państwową Straż Pożarną tel. 998 lub 112, 
- użytkownika lub zarządzającego obiektem. 

 
2.   Zachować spokój i nie dopuścić do paniki. 
 

3.   Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać: 
 

a)  gdzie się pali: dokładny adres, nazwę obiektu lub instytucji, piętro, 

b)  co się pali: np. szafa w korytarzu, piętro budynku, dach, 

c)  czy istnieje zagrożenie życia ludzi, 

d)  nr telefonu, z którego się mówi i swoje nazwisko. 
 
UWAGA!   Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że straż pożarna przyjęła zgłoszenie. 

            Odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie. 
 

4. W razie potrzeby (nieszczęśliwy wypadek lub awaria) alarmować: 

  
POGOTOWIE RATUNKOWE   tel. 999 lub 112 lub 29  717 10 09 

POLICJĘ      tel. 997 lub 112 

 
II.  AKCJA RATOWNICZO-GAŚNICZA 

 
1.  Równocześnie z zaalarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy 

podręcznego sprzętu gaśniczego. 

 

2.  Do  czasu   przybycia   straży   pożarnej   kierownictwo  akcją  obejmuje   użytkownik,   kierownik   obiektu   lub   

osoba  najenergiczniejsza i opanowana. 

 

3.  Przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że: 

a)    w pierwszej kolejności należy ratować życie ludzi, 

b)    należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem. Instalacje i urządzeni  

elektryczne pod napięciem gasić gaśnicami śniegowymi, proszkowymi i halonowymi, 

c)    należy usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, butle z gazami sprężonymi, naczynia z płynami  

łatwopalnymi, cenne maszyny, urządzenia i dokumenty, 

d)    nie otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, 

e)    szybkie i prawidłowe użycie podręcznego sprzętu gaśniczego umożliwia  ugaszenie  pożaru  w   początkowej  

fazie  jego rozwoju. 

 

III.  UWAGI KOŃCOWE 
 

1.  Na podstawie art. 9 Ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81 poz. 351) każdy : 

„Kto zauważy pożar klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić 

osoby znajdujące się w strefie zagrożenia ”. 
2.  Na podstawie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, każdy pracownik winien przystąpić do gaszenia pożaru 

podręcznym sprzętem gaśniczym. 

3.  Instrukcja niniejsza obowiązuje wszystkich pracowników. 
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WYKAZ PRACOWNIKÓW 

WYZNACZONYCH W KSOP W RÓŻANIE DO WYKONYWANIA 
DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA POŻARÓW  

I EWAKUACJI PRACOWNIKÓW  
 

 

Imię i Nazwisko Lokalizacja Nr telefonu 

Cezary NAPIÓRKOWSKI BUDYNEK Nr 4 (29) 766 90 33 

 

Radosław NAPIÓRKOWSKI 
BUDYNEK Nr 4 

 
(29) 766 90 33 
697 032 665 

 
 

 
 

WYKAZ PRACOWNIKÓW  
WYZNACZONYCH W KSOP W RÓŻANIE DO UDZIELANIA 

PIERWSZEJ POMOCY  
ORAZ  UPRAWNIONYCH DO OBSŁUGI APTECZKI 

 

 
 
 

Imię i Nazwisko Lokalizacja Nr telefonu 

Cezary NAPIÓRKOWSKI BUDYNEK Nr 4 (29) 766 90 33 

Radosław NAPIÓRKOWSKI 
 

BUDYNEK Nr 4 
 

(29) 766 90 33 
697 032 665 

 
 

 

 

 

 

TELEFONY INTERWENCYJNE: 
 

 

POGOTOWIE RATUNKOWE -  999   lub  29  717 10 09 lub  112 

STRAŻ POŻARNA  - 998 lub 112 

POLICJA          - 997  lub 112 

DYŻURNY PRACOWNIK ZUOP (w godzinach pracy) - 29 766 90 33  lub  697 032 665 

SEKCJA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ  - 22  718 00 96  

INSPEKTOR BHP -  22  718 02 63, 605 660 700 

 

OŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH 
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Oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania prac pożarowo 

niebezpiecznych.  

Zapoznałem się z ustaleniami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów 

ZUOP Otwock – Świerk dotyczącymi wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych oraz 

znane są mi przepisy ochrony przeciwpożarowej w tym zakresie.  

 

 

   

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

                            (czytelny podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do umowy  - Wzór protokołu odbioru 

 

Wzór protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy  

 (odbiór świadczenia usługi ochrony za miesiąc ……  

dotyczy umowy nr ……… 
 

 

Data podpisania protokołu:  …………………  

 

Zamawiający:  

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe 

05-400 Otwock-Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7. 

Wykonawca:  

Komisja w składzie: 

 

ze strony Wykonawcy:                                                                             ze strony Zamawiającego: 

1. ………………………….                    1. Michał Łupiński   

       2. Radosław Napiórkowski  

         

    

dokonała oceny przedmiotu umowy. 

 

Komisja stwierdza, że usługa  została wykonania w dniu ……….. (niniejsza data powinna zostać wskazana na fakturze jako 

data wykonania roboty budowlane, usługi oraz dostawy może być ona inna niż data podpisania protokołu
*  

 

Ocena komisji:  

Czy przedmiot umowy wymieniony w § 1 został wykonany zgodnie z zapisami  umowy w szczególności co do ilości i jakości ?  

(należy wybrać właściwe )  

 

1) Komisja stwierdza prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.  

2) Komisja wnosi zastrzeżenia do  wykonanego przedmiotu umowy . 

3) Komisja stwierdza nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy .   
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Uwaga !  

Protokół bez zastrzeżeń. jest podstawą dokonania wypłaty środków na kwotę wymienioną w umowie. 

 

Podpisy komisji: 

1. ...................................    1. .......................................... 

2. ................................... 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


