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INSTRUKCJA 
BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 

 
 
 

Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego stanowi załącznik Nr 12 do SIWZ, zwana dalej 
,,Instrukcją” zgodnie z Art.71 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych 
 (Dz. U. Nr. 182, poz. 1228), zwaną dalej ustawą, określa: 

 szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne” które 
zostaną przekazane przedsiębiorcy w związku z wykonywaniem umowy, odpowiednie do ilości 
tych informacji, klauzuli tajności oraz liczby osób mających do nich dostęp; 

 skutki oraz zakres odpowiedzialności wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania obowiązków wynikających z niniejszej ustawy, a także nieprzestrzegania wymagań 
określonych w ,,Instrukcji”. 

1. W rozumieniu „Instrukcji”: 

1) Zamawiającym jest: 
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
z siedzibą w Warszawie, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) Wykonawcą jest: 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Warunkiem dostępu Wykonawcy do informacji niejawnych w związku z wykonywaniem umowy 
jest zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ,,Poufne” lub wyższej i posiadanie 
przez wykonawcę ,,Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego” co najmniej II stopnia zgodnie 
z Art.54 ustawy. 

3. Wykonanie umowy, której załącznikiem jest niniejsza instrukcja wiąże się z dostępem do 
informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Poufne” które zostaną wytworzone przez 
Wykonawcę w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, serwisowania, naprawy zgodnie z Art.4 
ust.1 ustawy. 

4. Szczególnej ochronie podlegają: 

1) Kompletna dokumentacja powykonawcza adaptacji pomieszczeń laboratorium w tym: 

a. Dokumentacja powykonawcza zastosowanych zabezpieczeń konstrukcyjnych w 
pomieszczeniach laboratorium, 

b. Dokumentacja powykonawcza robót sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, i 
elektroenergetycznych w pomieszczeniach laboratorium, 
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c. Dokumentacja powykonawcza robót telekomunikacyjnych w pomieszczeniach 
laboratorium, 

d. Dokumentacja powykonawcza robót wodno-kanalizacyjnych ze szczególnym 
uwzględnieniem sposobu montażu klimatyzacji precyzyjnej, 

e. Dokumentacja powykonawcza dotycząca instalacji systemów ochrony, 

f. Dokumentacja powykonawcza zabezpieczenia technicznego. 

2) informacje dotyczące miejsc dyslokacji zainstalowanych urządzeń, systemów bezpieczeństwa, 
zabezpieczeń, sieci teleinformatycznej, energetycznej, klimatyzacji i innych zastosowanych w 
trakcie adaptacji pomieszczeń zabezpieczeń uzyskanych podczas wykonywania prac 
adaptacyjnych pomieszczeń laboratorium umową; 

5. Ustalenia zawarte w niniejszej instrukcji dotyczą wszystkich osób, które w imieniu Wykonawcy 
będą realizowały umowę, w tym także podwykonawców – jeśli ich wykonywanie umowy wiąże 
się z dostępem do informacji niejawnych. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć analogiczne 
postanowienia w umowach zawieranych z podwykonawcami, zgodnie z Art.54 ust.6 ustawy. 

6. Informacje niejawne i urządzenia którym przyznano klauzulę tajności „Poufne” mogą być 
udostępniane, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, pracownikom 
Wykonawcy, posiadającym odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, legitymującym się 
zaświadczeniem o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

7. Nadzór, kontrolę i doradztwo w zakresie wykonywania przez wykonawcę obowiązku ochrony 
wytworzonych w związku z realizacją umowy lub przekazanych mu informacji niejawnych, 
sprawować będzie Robert Bąbik – Poświadczenie bezpieczeństwa Nr K0108210T, zgodnie z 
Art.71 ust.3 ustawy, a z ramienia Wykonawcy Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 
firmy ……………………………………………………….. - Poświadczenie bezpieczeństwa ……………………….. . 

8. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania przedstawiciela Zamawiającego 
wymienionego w pkt. 7, o naruszeniu przepisów o ochronie informacji niejawnych przez 
pracowników Wykonawcy, zgodnie z Art.71 ust.5 pkt. 1 ustawy. 

9. Zamawiający po ustaniu wszystkich warunków umowy ma prawo zażądać zwrotu dokumentów i 
materiałów zawierających informacje niejawne, przekazanych Wykonawcy lub wytworzonych w 
związku z realizacją umowy. 

10. W przypadku zmian pracowników wyznaczonych do realizacji umowy w zakresie informacji 
niejawnych Wykonawca zobowiązany jest do jak najszybszego przedstawienia przedstawicielowi 
Zamawiającego wymienionego w pkt. 7, do akceptacji, aktualny wykaz pracowników, którzy 
spełniają wymogi zawarte w pkt. 6 przedmiotowej instrukcji. 

11. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków 
wynikających z przepisów ustawy, a także nieprzestrzegania wymagań określonych w „Instrukcji” 
Zamawiający może: 

1) żądać od Wykonawcy stosownych wyjaśnień; 

2) powiadomić służbę ochrony państwa, 

3) odstąpić od umowy. 
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12. Odstępstwa od niniejszej ,,Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego” są niedozwolone, bez 
akceptacji osoby upoważnionej, przez Dyrektora Instytutu Łączności, do podpisania umowy. 

 

 

 

 

  

……………………………………………….  …………………………………………… 

Zamawiający  Wykonawca 

 


