Załącznik nr 8 do SIWZ
Sprawa ZP/0001/PU/2014

UMOWA NR ....................................
zawarta w dniu ........................... roku w Krakowie, pomiędzy:
Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania z siedzibą w Krakowie, ul. Wrocławska 37a,
kod pocztowy 30-011, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000134048, posiadającym NIP 675-00-01-774, REGON 000032603, reprezentowanym
przez:
dr Marię Zybura-Skrabalak – Dyrektora Instytutu
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
...............................................................................
Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 w zw. z art. 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późniejszymi
zmianami).
§1
Przedmiot umowy
1. Zgodnie z wynikiem postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak
ZP/0001/PU/2014, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania usługę
bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej osób i mienia Instytutu Zaawansowanych Technologii
Wytwarzania w Krakowie zwanego w dalszej części Umowy „Obiektem”. Plan sytuacyjny Obiektu
stanowi Załącznik nr 3 do umowy.
2. Usługa stanowiąca przedmiot umowy obejmuje całościową ochronę osób i mienia Zamawiającego, w
szczególności:
a. Bezpośrednią stałą ochronę fizyczną osób i mienia w budynkach i na terenach nieruchomości Instytutu zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej 37 i 37a wraz z parkingiem i drogą dojazdową oraz
ul. Oboźnej 8 i ul. Łokietka 25;
b. Kontrolę ruchu osobowego, w tym wydawanie przepustek uprawniających do wstępu na zamknięty teren Instytutu;
c. Kontrolę ruchu samochodowego zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego, w tym obsługę systemu parkingowego wraz z monitoringiem parkingu obejmującą również
obsługę ręczną w przypadku awarii systemu;
d. Kontrolę ruchu rzeczy ruchomych, w tym zgodności z dokumentami zezwalającymi na ich wniesienie/wyniesienie do/z Instytutu;
e. Monitorowanie i obsługa istniejących systemów: sygnalizacji włamania i napadu DYSKAM, systemu sygnalizacji napadu w kasie, systemu sygnalizacji pożaru SAP oraz systemu telewizji przemysłowej CCTV wraz z podejmowaniem działań na wypadek zaistniałych zagrożeń;
f. Instalację elektronicznego systemu kontroli obchodów;
g. Instalację systemu umożliwiającego dwutorowe monitorowanie przez Wykonawcę (poprzez linię
telefoniczną i/lub radiową i/lub GSM) działania systemu sygnalizacji włamania i napadu DYSKAM;
h. Patrole zewnętrzne terenu Instytutu realizowane przez grupy interwencyjne;
i. Opracowanie Instrukcji Ochrony określającej szczegółowy zakres obowiązków pracowników
ochrony wraz z instrukcjami postępowania na wypadek zaistniałych zagrożeń, awarii systemów
monitorujących sygnały alarmowe, awarii sytemu monitoringu parkingu, listę telefonów alarmowych, prowadzoną dokumentację.
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3.

Bezpośrednia, stała ochrona fizyczna, o której mowa w ust. 2 lit. a, realizowana będzie we wszystkie
dni tygodnia całodobowo przez dwóch agentów ochrony, pracujących w systemie zmianowym 24/7 w
godzinach od 7:00 do 7:00 dnia następnego, wspomaganych trzecim kwalifikowanym agentem
ochrony w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 18:00.

§2
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zapewni niezbędne przygotowanie Obiektu dla prawidłowego pełnienia przez
Wykonawcę obowiązków ochrony powierzonego mienia:
a. teren będzie posiadał zabezpieczenie w postaci połączonego z podłożem ogrodzenia oraz
częściowego oświetlenia, za wyjątkiem parkingów oraz dróg dojazdowych;
b. zostaną zapewnione wymogi podstawowego zabezpieczenia pomieszczeń produkcyjnych,
biurowych, magazynowych oraz technicznych przez osoby za nie odpowiedzialne.
c. agentom ochrony zostaną stworzone warunki pełnienia ochrony w postaci pomieszczenia
socjalnego z dostępem do energii elektrycznej i toalety.
2. W dniu wejścia niniejszej umowy w życie Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz osób mających
prawo wstępu na teren Obiektu i zobowiązuje się do jego uaktualniania.
3. Strony niniejszej umowy ustalają, iż agenci ochrony podczas pełnienia czynności ochrony nie
wchodzą do magazynów oraz pomieszczeń technicznych i produkcyjnych na terenie Obiektu, za
wyjątkiem pomieszczeń wskazanych w Załączniku nr 5 do Umowy.
4. Instrukcja Ochrony Obiektu stanowiąca Załącznik Nr 5 do niniejszej Umowy określi, w
porozumieniu z Zamawiającym szczegółowe procedury dotyczące ruchu osobowego i
samochodowego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia samochodów znajdujących się na
terenie Obiektu w sposób utrudniający dokonanie czynu przestępczego oraz nie pozostawianiu w nich
przedmiotów wartościowych, a zwłaszcza sprzętu audio, dokumentów, kluczyków i innych
przedmiotów mogących stanowić cel potencjalnej kradzieży.
6. Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania w sprawności system otwierający drzwi wejściowe i
bramę wjazdową na teren Obiektu oraz system ppoż. i system sygnalizacji włamania i dokonywania
ich napraw bez nieuzasadnionej zwłoki
7. W dniu wejścia w życie niniejszej Umowy, Zamawiający przeszkoli wskazane przez Wykonawcę
osoby w zakresie obsługi zainstalowanych w Obiekcie systemów bezpieczeństwa, co zostanie
potwierdzone protokolarnie.
8. W przypadku znaczącego powiększenia mienia znajdującego się na terenie Obiektu w stosunku do
dnia wejścia niniejszej umowy w życie, Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę z podaniem
nazwy i przybliżonej ilości mienia. Wykonawca zastrzega sobie prawo do żądania dostosowania
wymiaru ochrony do zmienionej sytuacji, składając odpowiedni wniosek do Zamawiającego.
9. W razie stwierdzenia przez Wykonawcę braku właściwego zabezpieczenia mienia (lub jego części)
na terenie Obiektu, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy ma obowiązek takie braki usunąć.
Do czasu wykonania właściwego zabezpieczenia mienia (lub jego części), mienie to (lub jego część)
nie podlega obowiązkowi ochrony w rozumieniu niniejszej umowy.
10. Wykonawca zastrzega sobie prawo do składania pisemnych wniosków do Zamawiającego
dotyczących właściwego zabezpieczenia mienia znajdującego się na terenie Obiektu, na które
Zamawiający powinien odpowiedzieć w tym samym trybie w terminie 7 dni od daty otrzymania
wniosku.

1.

§3
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności ochronnych przy pomocy agentów ochrony
przeszkolonych w zakresie metod i sposobów prowadzenia ochrony.
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2.

Agenci ochrony podczas pełnienia czynności ochronnych każdorazowo wyposażeni będą w
urządzenie posiadające następujące funkcje:
a. przycisk antynapadowy (alarmowy), którego użycie w sytuacji zagrożenia powoduje przesłanie
sygnału alarmowego do Centrum Alarmowego Wykonawcy i wezwanie grupy interwencyjnej,
b. system dokumentujący dokonywane obchody chronionego Obiektu,
c. system umożliwiający nawiązanie bezpośredniej łączności z Centrum Alarmowym Wykonawcy.
3. Agenci ochrony ubrani będą w jednolite ubrania służbowe z umieszczonym w sposób widoczny logo
Wykonawcy i identyfikator ze zdjęciem.
4. Środki techniczne wymienione w ust. 2 stanowią własność Wykonawcy i zostaną na jego koszt
zdemontowane z Obiektu z dniem rozwiązania umowy.
5. Agenci ochrony przy wykonywaniu czynności ochronnych zobowiązani są do:
a. reagowania w miarę możliwości w przypadku powstania zagrożeń,
b. dokonywania sprawdzenia prawidłowego zabezpieczenia pomieszczeń w chronionym Obiekcie,
c. sprawowania nadzoru nad kluczami awaryjnymi od poszczególnych pomieszczeń
przechowywanymi w zaplombowanym miejscu,
d. sprawowania nadzoru nad właściwym ruchem osobowym zgodnie z zasadami określonymi w
Instrukcji Ochrony Obiektu,
e. sprawowanie nadzoru nad właściwym ruchem samochodowym zgodnie z zasadami określonymi w
Instrukcji Ochrony Obiektu,
f. przeciwdziałania próbom zakłócenia porządku i spokoju na terenie Obiektu,
g. udzielania stosownych informacji i kierowania do właściwych osób gości zgodnie z zasadami
określonymi w Instrukcji Ochrony Obiektu,
h. prowadzenia systematycznych, nieregularnych rejestrowanych obchodów chronionego terenu, na
zasadach określonych w Instrukcji Ochrony Obiektu,
i. współdziałania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w Obiekcie z
właściwymi terenowo jednostkami policji i straży pożarnej,
j. współdziałania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w Obiekcie z
upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego,
k. niezwłocznego powiadomienia upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego o nagłych
zdarzeniach zaistniałych w chronionym Obiekcie,
l. w wypadkach zagrożeń natychmiastowego wezwania grup interwencyjnych Wykonawcy lub
odpowiednich służb.
6. Szczegółowy zakres czynności agentów ochrony będzie zawarty w Instrukcji Ochrony Obiektu, której
wstępny projekt Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia wejścia w
życie niniejszej umowy. Strony ustalają, iż Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
projektu Instrukcji Ochrony Obiektu ma prawo do zgłoszenia do niego zmian a po upływie tego
terminu uznaje się, iż przesłany projekt został przez Zamawiającego zaakceptowany bez uwag.
7. Strony ustalają, że agenci ochrony nie uczestniczą w prowadzeniu gospodarki magazynowej (m.in. w
przyjmowaniu i wydawaniu towarów). Wykonawca nie odpowiada zatem, za ewentualne braki lub
nadwyżki ujawnione w magazynach w skutek przeprowadzonej inwentaryzacji, nie będące wynikiem
włamania do magazynów, zgodnie z zasadami odpowiedzialności określonymi w § 4 niniejszej
umowy.
8. Wykonawca ma prawo do egzekwowania od osób uprawnionych do przebywania na terenie
chronionym podporządkowania się postanowieniom zawartym w Zarządzeniach Zamawiającego.
9. Wszelkie działania prewencyjne odbywać się mogą wyłącznie z poszanowaniem godności osobistej
najemców i ich gości, pracowników Zamawiającego i innych osób przebywających na terenie oraz
zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego może żądać od agentów wykonania określonych
czynności pod warunkiem, że mieścić się będą w przedmiocie umowy, nie będą naruszać przepisów
prawa, nie wpłyną ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionych obiektów oraz zostaną wpisane do
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Książki Ochrony. Książka Ochrony stanowi dokument prowadzony przez agentów ochrony, w
którym wpisywane są wszelkie istotne wydarzenia zaistniałe podczas wykonywania ochrony w
obiektach. Prawo i obowiązek codziennego zapoznawania się z wpisami mają upoważnieni
przedstawiciele Zamawiającego. Strony niniejszej Umowy ustalają, iż jednostronny wpis dokonany
do Książki Ochrony, złożony wniosek, jest skutecznym przyjęciem do wiadomości przez
Zamawiającego/Wykonawcę zawartej w nim treści (z wyjątkiem sytuacji kiedy Strony przewidziały
inną formę powiadomienia). Wpisy dokonane do Książki Ochrony nie mogą rozszerzać
odpowiedzialności Wykonawcy ponad zakres określony w niniejszej umowie.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

§4
Odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że Zamawiający w dniu podpisania umowy spełnił wymogi § 2 ust. 1 i
mienie jego jest właściwie zabezpieczone.
Wykonawca i agenci ochrony w toku wykonywania umowy zobowiązują się postępować z należytą
starannością i odpowiadają materialnie za udokumentowane szkody powstałe wskutek niewykonania
lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy. Szkoda, o której mowa w zdaniu poprzednim o ile
jest przestępstwem lub wykroczeniem musi być dodatkowo udokumentowana jej zgłoszeniem do
organów ścigania. Odpowiedzialność Wykonawcy odnosi się do miejsc, w których wykonując
czynności ochrony określone w niniejszej umowie i Instrukcji Ochrony Obiektu agenci ochrony
przebywają lub je monitorują, oraz do czasu wykonywania ochrony w danym miejscu.
Wykonawca nie odpowiada za:
a. mienie, które nie zostało zabezpieczone mimo złożenia przez Wykonawcę wniosku określonego w
§ 2 ust. 10, który Zamawiający pisemnie zaakceptował lecz nie zrealizował lub na który nie
udzielił pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni od dnia otrzymania,
b. mienie, do którego osoby trzecie mają niekontrolowany dostęp,
c. akty, dokumenty, rękopisy, programy komputerowe oraz nośniki danych na kartach, dyskach,
dyskietkach,
d. przechowywane na terenie obiektów wartości pieniężne, z wyłączeniem wartości pieniężnych
przechowywanych w Kasie Zamawiającego,
e. szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
Przy zawarciu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 5 000 000,00 zł., a w przypadku
likwidacji szkód zobowiązany jest do utrzymania jej górnego limitu przez cały czas trwania umowy.
Strony niniejszej umowy ustalają, iż Zamawiający i Wykonawca w przypadku ujawnienia szkody
zobowiązują się wzajemnie niezwłocznie powiadomić (fax Wykonawcy nr .........................................;
fax Zamawiającego nr 012 633 94 90, telefon Wykonawcy nr .......................; telefon Zamawiającego
nr 012 631 71 00) o tym fakcie oraz wspólnie dokonać oględzin i sporządzić notatkę.
Wstępne dochodzenie w przypadku ujawnienia szkody musi się odbywać przy udziale przedstawicieli
obu stron. Z czynności tych sporządza się notatkę, w której określa się rodzaj szkody i jej
okoliczności. Notatkę tą podpisują przedstawiciele obydwu stron.
Wszelkie roszczenia dotyczące realizacji niniejszej umowy powinny być przesyłane przez
Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zdarzenia lub jego ujawnienia na adres
siedziby Wykonawcy pod rygorem odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku niezachowania
terminu.
W przypadku uniemożliwienia przez Zamawiającego udziału Wykonawcy we wstępnym
postępowaniu po ujawnieniu szkody lub nie powiadomienia Wykonawcy o szkodzie w terminie 7 dni
od dnia jej ujawnienia odszkodowanie od Wykonawcy nie należy się.
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

§5
Wynagrodzenia z tytułu umowy
Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę stanowiącą iloczyn ilości godzin pełnienia
ochrony przez agentów ochrony i stawki w wysokości ............ złotych (słownie: ...............................)
za jedną godzinę pełnienia ochrony przez jednego agenta ochrony z tytułu realizacji usługi określonej
w § 1 ust. 2 w sposób określony w § 1 ust. 3 umowy.
Zapłata następować będzie na podstawie faktur miesięcznych wystawianych z dołu, w terminie 30-tu
dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
Podstawą wystawienia faktury będzie pisemny, miesięczny wykaz ilości godzin pełnienia ochrony.
Do kwot określonych w ust. 1, zostanie doliczony należny podatek VAT.
W wypadku rozwiązania niniejszej umowy wszelkie płatności z niej wynikające stają się wymagalne
z dniem rozwiązania, niezależnie od terminu płatności.
W razie nie zrealizowania płatności w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający zobowiązany jest
do zapłaty odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień pozostawania w zwłoce.
W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą należności za dwa okresy rozliczeniowe, Wykonawca
wyznaczy Zamawiającemu dodatkowy 7 dniowy termin na uregulowanie zaległych i bieżących
należności.

§6
Kary umowne
Każdorazowe udokumentowane naruszenie obowiązków wynikających z umowy, stanowi podstawę do
naliczenia przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych),
niezależnie od obowiązku naprawienia szkody.

1.
2.

3.

§7
Czas trwania umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia 7 lipca 2014 r. godz. 7:00 do dnia 30 czerwca
2017 roku włącznie.
Każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem dwumiesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. W razie utraty przez Wykonawcę, uprawnień
niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy, albo rażącego, lub notorycznie powtarzającego się
naruszenia Umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§8
Odstąpienie od umowy
W przypadku nadzwyczajnej zmiany okoliczności powodującej, że realizacja umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo od
umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia informacji o wystąpieniu tych okoliczności.

1.
2.

§9
Rozstrzyganie sporów
Wszelkie sprawy czy roszczenia wynikające z realizacji niniejszej umowy winny być rozwiązywane
bez zbędnej zwłoki w sposób polubowny, drogą negocjacji między stronami.
W przypadku niepowodzenia tych negocjacji zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego według prawa polskiego.

INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA, THE INSTITUTE OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOOGY,
30-011 Kraków, ul. Wrocławska 37a,
tel. dyr. +48 12 63 17 100 ⋅ fax +48 12 63 39 490 ⋅ www.ios.krakow.pl ⋅ ios@ios.krakow.pl

23

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
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§ 10
Ustalenia końcowe
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w
szczególności: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. – o ochronie osób i mienia,
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.
926), ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402,
ze zm.).
Strony zobowiązują się do wzajemnego, bieżącego informowania się o wszelkich sprawach mających
lub mogących mieć wpływ na realizację niniejszej umowy. Strony będą się informować o wszelkich
zasadach bezpieczeństwa, regulaminach wewnętrznych i innych przepisach mających wpływ na
realizację umowy. Strony zobowiązują się do wzajemnego przestrzegania tych zasad, przepisów i
regulaminów w zakresie niezbędnym dla skutecznej realizacji niniejszej umowy.
Wszelkie pisma, zawiadomienia oraz reklamacje dotyczące realizacji niniejszej umowy powinny być
przesyłane przez strony w formie pisemnej w ciągu 14 - stu dni od daty zaistnienia zdarzenia na adres
korespondencyjny Wykonawcy i adres korespondencyjny Zamawiającego i być adresowane do jednej
z osób upoważnionych do reprezentowania każdej ze stron.
W razie zmiany siedziby (adresu korespondencyjnego) strony zobowiązują się do wzajemnego
informowania o tym fakcie.
W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 4, przyjmuje się, że pismo wysłane
na ostatni adres Zamawiającego bądź Wykonawcy zostało prawidłowo doręczone.
Zamawiający zobowiązuje się nie zatrudniać (lub zlecać wykonania czynności na podstawie umów)
byłych agentów ochrony Wykonawcy występujących jako osoby fizyczne lub jako pracownicy innej
firmy, w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
Zamawiający oświadcza, iż przekazanie Wykonawcy wszelkich danych osobowych swoich
pracowników oraz osób trzecich, w związku z realizacją niniejszej umowy, odbyło się za ich wiedzą i
zgodą.
Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wszelkich zmianach
dotyczących postanowień określonych w ust. 7.
W ramach niniejszej umowy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie nazwy i ew. logo swojej
firmy oraz informacji o zawarciu kontraktu na stronie internetowej Wykonawcy oraz zobowiązuje się
do udostępnienia do tego celu, na prośbę Wykonawcy, pliku graficznego z logo firmy
Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że agenci ochrony wykonujący umowę w jego imieniu spełniają wymogi
określone w postępowaniu o zamówienie publiczne, w szczególności: niekaralności, przeszkolenia w
zakresie metod i sposobów prowadzenia ochrony.
Strony zastrzegają sobie możliwość zmian warunków Umowy, jeżeli:
a. wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie
Zamawiającego,
b. nastąpi konieczność dostosowania postanowień umowy do obowiązujących przepisów;,
c. nastąpi zmiana potrzeb Zamawiającego w zakresie ochrony obiektów;
d. zmiany są korzystne dla Zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym,
Sporadyczne zmiany polegające na potrzebie wprowadzeniu dodatkowych stanowisk ochrony, lub
zmiany jej zakresu nie stanowią zmiany umowy, a rozliczane są w oparciu o ustalone w umowie
ceny jednostkowe.
Zmiany, o których mowa w ust. 11 wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać żadnych cesji związanych z
realizacją niniejszej umowy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony.
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17. Integralną część umowy stanowią załączniki oznaczone jako:
Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy
Załącznik Nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 3 – Plan Sytuacyjny Obiektów
Załączniki Nr 4.1.1A, 4.1.2A, 4.2.1A, 4.2.2A, 4.3.1A, 4.3.2A, 4.4.1A, 4.4.2A, 4.5.1A, 4.5.2A –
Karty Obiektu (część A)
Załączniki Nr 4.1B, 4.2B, 4.3B, 4.4B, 4.5B – Karty Obiektu (część B)
Załącznik Nr 5 – Instrukcja Ochrony Obiektów od daty ustalenia i zatwierdzenia.
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