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 WYMAGANIA I ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE OBIEKTU ZAMAWIAJĄCEGO  

 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w dniu podpisania 

umowy, wykaz pracowników – obywateli polskich - przewidzianych do realizacji 

przedmiotu umowy zawierający: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, PESEL, 

datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki oraz adres 

zamieszkania.  

2. Wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji prac osoby, muszą posiadać zgodę 

Zamawiającego na wejście na teren obiektu.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego niedopuszczenia do realizacji 

przedmiotu umowy niektórych pracowników Wykonawcy bez podania przyczyny.  

4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego 

wynikające z niedopuszczenia lub odsunięcia osób zaangażowanych przez 

Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pisemną uzupełniającą listę 

pracowników i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na wejście ich na teren 

obiektu.  

5. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości  

ze zdjęciem.  

6. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do pozostawiania w depozycie 

Zamawiającego wszelkie urządzenia elektroniczne.  

7. Pracownikom Wykonawcy zabrania się:  

1) spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania na terenie 

obiektu Agencji Wywiadu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu  

lub środków odurzających;  

2) wnoszenia materiałów niebezpiecznych;  

3) poruszania się poza wyznaczonym obszarem prac;  

4) dokumentowania audio-video terenu prac bez zgody Zamawiającego.  

8. Dla celów umowy, Strony ustalają, iż zachowają w poufności, uzyskane podczas 

współpracy informacje odnośnie wszelkich aspektów technicznych, finansowych, 

prawnych i organizacyjnych dotyczące drugiej Strony.  

9. Strony zobowiązują się wzajemnie do:  

1) wykorzystania informacji, o których mowa w ust. 10, jedynie w celach 

niezbędnych do realizacji umowy;  

2) podejmowania wszelkich niezbędnych kroków zapewniających, że żadna z osób 

uzyskujących informacje nie ujawni tych informacji, ani ich źródła zarówno w 

całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego 

upoważnienia od Strony, od której informacja lub źródło informacji pochodzi;  

3) ujawniania informacji, o których mowa w ust. 10, jedynie tym pracownikom 

Stron, którym ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim 
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odbiorca tych informacji musi mieć do nich dostęp w związku z realizacją zadań 

służbowych związanych ze współpracą Stron.  

10. Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie pozyskanych przez Wykonawcę, 

podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy informacji, w jakiegokolwiek 

rodzaju materiałach marketingowych, ani też prezentowania w prasie, radiu, 

telewizji, Internecie itp. W przypadku, gdy Wykonawca, mimo zakazu, wykorzysta 

takie informacje, może to stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego i obciążenia Wykonawcy karą umowną.  

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  …………………………………………  

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 


