PROJEKT
Umowa nr ZP/MZGM/ZO/20/18
o wartości nieprzekraczającej 30.000 EURO
W dniu ........................ pomiędzy Gminą Przemków, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków NIP
692-22-67-068 reprezentowaną przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w
Przemkowie ul. Dworcowa 7, 59-170 Przemków w imieniu którego działa:
1. Marek Gliszczyński – p.o. Dyrektora
2. Krystyna Żmijowska– główna Księgowa
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a:
….............................................zam. ul. …...................................................., posiadającym nr
PESEL ….............................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP: ….................................., REGON …..........................; prowadzącym
działalność gospodarczą pod firmą …............................................................................... z siedzibą
….................................................. zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą", została
zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac polegających na Wymianie istniejącej
stolarki okiennej na stolarkę z PCV w lokalach komunalnych w zarządzie MZGM w Przemkowie
(wykaz adresów i ilości podana jest wraz z rysunkami poglądowymi w załączniku nr 1 i 1.1)
2. Zakres prac obejmuje:
2.1 Wymiana istniejącej stolarki okiennej na stolarkę PCV w lokalach komunalnych w zasobach
MZGM w Przemkowie.
a) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- demontaż okien drewnianych – szt. 8
- demontaż parapetów wewnętrznych – szt.8
- demontaż parapetów zewnętrznych – szt. 8
- montaż okien PCV wraz z obróbką - szt. 8
- montaż parapetów wewnętrznych PCV – szt. 8
- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej – szt. 8
- montaż nawiewników ciśnieniowych – szt.6
- wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki.
b) wymagania jakie powinny spełniać oferowane okna
- okna PCV, 5-komorowe, koloru białego (zgodnie z załącznikiem nr 1)
- skrzydła rozwierno- uchylne;
- okucia obwiedniowe z mikrowentylacją;
- szyby zespolone o współczynniku cieplnym U-1,0 W/m²K
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania
- komplet materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.
2.2 Wymiana istniejącej stolarki okiennej na stolarkę drewnianą w lokalach komunalnych
w zasobach MZGM w Przemkowie.

a) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- demontaż okien drewnianych – szt. 3
- demontaż parapetów wewnętrznych – szt.3
- demontaż parapetów zewnętrznych – szt. 3
- montaż okien drewnianych wraz z obróbką - szt. 3
- montaż parapetów wewnętrznych PCV – szt. 3
- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej – szt. 3
- wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki.
b) wymagania jakie powinny spełniać oferowane okna
- okna drewniane, zespolone (zgodnie z załącznikiem nr 1.1),
- drewno sosna,
- kolor biały,
- pakiet szybowy min. U =1,1W/m²K
- skrzydła rozwierno- uchylne i rozwierne;
- okucia obwiedniowe z mikrowentylacją;
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania
- komplet materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.
3.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z następującymi wymaganiami:
- wynikającymi z obowiązujących norm Polskich i aprobat technicznych;
- wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego;
- wynikającymi z obowiązujących norm Polskich i aprobat technicznych;
- wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego.
§2
Przedmiotem odbioru będą roboty wyszczególnione w § 1.
§3
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na : …..........................
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na : 31.10.2018r.
§4
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie
…...........................zł (brutto) (słownie: …...............................................) w tym podatek VAT
…...............................zł.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy oraz warunkami jej realizacji
i oświadcza, że wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 uwzględnia wszystkie okoliczności
związane z jego realizacją i nie będzie domagał się jego podwyższenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty w momencie stwierdzenia
nieprawidłowo wykonanych robót przez Wykonawcę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia z wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust.1
proporcjonalnie o zakres robót który nie został wykonany zgodnie z przedłożonym kosztorysem
ofertowym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego.
5. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca zobowiązuje
się do ich wykonania z zastosowaniem składników cenotwórczych w wysokości określonej w
kosztorysie ofertowym.

6. Podstawą do wykonania robót dodatkowych i ich zapłaty będzie zlecenie wystawionych przez
Zamawiającego po uprzednim komisyjnym sporządzeniu protokołu konieczności z udziałem
przedstawiciela Wykonawcy.
7. Zapłata wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy, nastąpi po bezusterkowym
odbiorze przedmiotu umowy w terminie do 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
8. Komisyjny odbiór robót zostanie wyznaczony przez Zamawiającego w terminie 14 dni od chwili
otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o zakończeniu robót.
§5
Zamawiający zastrzega potrącenie z wynagrodzenia opisanego w § 4 ust 1 umowy należnych kar
umownych wraz z odsetkami i innych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§6
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kart te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto tj.
…..........zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy.
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady –
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie tj. …................zł za wykonany
przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto za przedmiot odbioru tj. w kwocie ….................zł
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie ….............zł
stanowiącej 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w kwocie
…..............zł stanowiącej 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie
uzupełniające na zasadach ogólnych.
§7
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy za wady materiałów oraz wykonawstwa
robót ustala się w formie udzielenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gwarancji.
2. Termin gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru prac.
3. Strony zgodnie ustalają, że bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia dokonania
bezusterkowego, protokolarnego odbioru końcowego, przedmiotu umowy określonego w § 1
umowy, podpisanego przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji i rękojmi do usunięcia wszelkich wad
w przedmiocie umowy, określony w § 1 umowy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wadach
przez Zamawiającego, chyba, że strony zgodnie ustaliły w formie pisemnej pod rygorem
nieważności inny termin usunięcia wad.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia wszelkich wad na koszt Wykonawcy,
w przypadku nie dotrzymania usunięcia usterek w terminie określonym przez strony z
zastrzeżeniem ust. 4 oraz zachowując uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi określonych w ust.
1-4.
§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że zakres niniejszej umowy wykona za pomocą podwykonawców:
…............................................................................................................................................
2. Każdorazowe zlecenie wykonania usług objętych umową Podwykonawcy uzależnione jest od
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą i
Podwykonawcą.
3. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od
daty doręczenia przez Wykonawcę umowy lub projektu umowy z Podwykonawcą wraz z

dokumentacją określającą zakres zleconych usług poczytuje się za wyrażenie zgody na jej
zawarcie.
4. W przypadku zlecenia przez Podwykonawcę wykonania usług objętych zakresem umowy
innemu Podwykonawcy postanowienia ust. 1 i 2 maja odpowiednie zastosowanie.
5. Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu oświadczenia wszystkich
Podwykonawców o tym, że wszelkie płatności Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi
umowami i nie zalega wobec nich z należnościami z tytułu realizacji zleconych usług objętych
umową. W związku z tym zrzekają się oni z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do
Zamawiającego.
6. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są przez Podwykonawcę (Podwykonawców),
który nie został ujawniony przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do wstrzymania Wykonawcy
zapłaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia oświadczenia od tego Podwykonawcy
(Podwykonawców) o treści określonej w ust. 5 oraz umowy o której mowa w ust. 3.
§9
1/ Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej i tajemnicy danych
osobowych dotyczących adresów i nazwisk oraz telefonów osób u których będą wykonywane
usługi objęte niniejszą umową – pod rygorem odpowiedzialności karnej.
2/ Od osób zatrudnionych przez Wykonawcę, którym Wykonawca przekazał informacje dotyczące
danych osobowych – Wykonawca uzyska oświadczenie o zakazie ujawniania danych osobowych
pod rygorem odpowiedzialności karnej.
3/ Przekazane dane osobowe, służą wyłącznie do wykonania przedmiotu umowy.
§10
Załącznikiem do niniejszej umowy jest Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
§ 11
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy
ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 12
Oprócz wypadków wymienionych w treści Księgi Trzeciej, tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i takie
oświadczenia powinno zawierać uzasadnienie.
§ 13
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie
zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi
postanowienia reklamacyjnego.
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie
nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd
powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów.
§ 15
Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, może nastąpić tylko za zgodą
Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
Niniejsza umowa zawiera załączniki stanowiące jej integralną część:
– załącznik nr 1 – rysunki poglądowe z ilością stolarki i adresem lokali
– załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy z kosztorysem ofertowym
– załącznik nr 3 – klauzula informacyjna z art. 13 RODO
– załącznik nr 4 – umowa powierzenia danych osobowych
– załącznik nr 5 – oświadczenie o obowiązkach RODO
§ 16
Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY
….....................................................

WYKONAWCA
...............................................................

Załącznik nr 3 do umowy ZP/MZGM/ZO/20/18

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. Dworcowa 7, 59-170 Przemków, reprezentowany przez dyrektora Marka Gliszczyńskiego i główną
księgową Krystynę Żmijowską, tel. 76 831 94 62;

2)

inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej jest
Pani Iga Maluszycka; tel. 76 832 04 78; email: iod@przemkow.pl

a)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP/MZGM/ZO/20/18 prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego;

b)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

c)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

d)

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;

e)

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

f)

posiada Pani/Pan:
7) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

8) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
9) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
10)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

g)

nie przysługuje Pani/Panu:
a)

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

______________________
*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 4
do umowy nr ZP/MZGM/ZO/20/18
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w dniu ……………… r. w ………………………… pomiędzy:
Gminą Przemków, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków NIP 692-22-67-068 reprezentowaną przez
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Przemkowie ul. Dworcowa 7, 59-170
Przemków
w imieniu którego działa:
1. Marek Gliszczyński – p.o. Dyrektora
2. Krystyna Żmijowska -główna Księgowa , zwaną w dalszej treści niniejszej umowy ADO
a
………………………………………, zwanym w dalszej treści niniejszej umowy Przetwarzającym
zwanymi łącznie Stronami a indywidualnie Stroną, o następującej treści:
§1
[Powierzenie przetwarzania danych osobowych]
1. ADO powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w postaci następujących
danych osobowych:
a. imię i nazwisko najemcy
b. adres najemcy
c. numer telefonu
w celu realizacji umowy nr ZP/MZGM/ZO/20/18 z dnia …………………………… (dalej jako Dane
Osobowe). Powierzenie przetwarzania danych osobowych w trybie niniejszej umowy stanowi
udokumentowane polecenie ADO.
2. Charakter przetwarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej i
przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
3. ADO oświadcza, że jest administratorem Danych Osobowych.
4. Powierzone Dane Osobowe zawierają informacje o osobach fizycznych. Powierzone Dane Osobowe
nie zawierają/zawierają* dane osobowe szczególnej kategorii lub dane osobowe dotyczące wyroków
skazujących lub naruszeń prawa.
5. Przetwarzający oświadcza, że będzie przetwarzał Dane Osobowe wyłącznie w celu i w zakresie
określonym w ust. 1 i 2 powyżej, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania
Danych Osobowych.
§2
[Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych]
1. Przetwarzający oświadcza, że jeszcze przed przystąpieniem do przetwarzania Danych Osobowych
zabezpieczył przekazane Dane Osobowe poprzez wdrożenie i utrzymywanie środków technicznych i
organizacyjnych, mających na celu zabezpieczenie tych danych, odpowiednich do rodzaju
przetwarzanych Danych Osobowych oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
których dane dotyczą.
2. Przetwarzający oświadcza, że posiada wszelkie informatyczne, organizacyjne, fizyczne oraz
osobowe środki zabezpieczenia Danych Osobowych przed ich utratą, uszkodzeniem lub
nieuprawnionym zabraniem przez osoby trzecie oraz że środki te spełniają wymagania określone
przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Przetwarzający zobowiązuje się:
a. Dołożyć najwyższej staranności przy przetwarzaniu powierzonych Danych Osobowych,
b. przetwarzać powierzone mu Dane Osobowe zgodnie z niniejszą umową oraz przepisami
chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą,
c. dopuścić do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie osoby pisemnie upoważnione
przez Przetwarzającego oraz prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania
danych osobowych,

d. zachować i zapewnić zachowanie w tajemnicy Danych Osobowych – zarówno w trakcie
wykonywania niniejszej umowy, jak i po jej ustaniu; dotyczy to także zapewnienia, by osoby
upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania ich w
tajemnicy.
4. Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić ADO o:
a. każdym żądaniu udostępnienia Danych Osobowych właściwemu organowi lub instytucji,
b. każdym żądaniu osoby, której Dane Osobowe przetwarza Przetwarzający na podstawie
niniejszej umowy,
c. każdym nieupoważnionym dostępie do Danych Osobowych lub zagrożeniu uzyskania takiego
dostępu,
d. przeprowadzeniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub inny organ,
powołany do kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem) kontroli
zgodności przetwarzania danych osobowych i jej wynikach oraz o innych czynnościach
organów władzy publicznej dotyczących tych danych,
e. a także, w miarę posiadanej wiedzy i możliwości, pomagać ADO wywiązać się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, zgłoszone w zakresie wykonywania
przysługujących jej praw.
5. Przetwarzający zobowiązany jest - w miarę posiadanej wiedzy i możliwości - wspierać ADO w
realizacji obowiązków określonych w art. 32 - 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
6. Przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza
je ADO w ciągu 24 h.
7. ADO ma prawo do żądania składania przez Przetwarzającego pisemnych wyjaśnień dotyczących
wykonywania niniejszej umowy, w tym prawo do żądania udostępnienia wszelkich informacji
niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa.
8. Przetwarzający nie jest uprawniony do powierzenia przetwarzania Danych Osobowych podmiotom
trzecim bez uprzedniej zgody ADO, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda powinna
określać co najmniej:
a. określenie podmiotu, któremu Dane Osobowe zostaną udostępnione,
b. zakres i cel udostępnienia Danych Osobowych podmiotowi trzeciemu.
9. Umowy z podmiotami trzecimi, którym Przetwarzający powierza przetwarzanie Danych Osobowych,
powinny zawierać postanowienia nakładające na te podmioty trzecie te same obowiązki dotyczące
ochrony Danych Osobowych, jakie dotyczą Przetwarzającego. Dotyczy to zwłaszcza obowiązku
zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia przez podmiot trzeci odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom prawa i by wdrożone środki
były odpowiednie do rodzaju przetwarzanych Danych Osobowych oraz ryzyka naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych, których dane dotyczą.
10. Jeżeli w związku z realizacją niniejszej umowy polecenie wydane Przetwarzającemu przez ADO lub
inna okoliczność związana z przetwarzaniem Danych Osobowych prowadzą do naruszenia przepisów
prawa, Przetwarzający niezwłocznie informuje o tym ADO.
§3
[Poufność]
1. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych
osobowych, informacji i materiałów przekazanych lub udostępnionych mu, lub o których wiedzę
powziął w związku z realizacją Umowy, a także powstałych w wyniku jej wykonania informacji
i materiałów w formie pisemnej, graficznej lub jakiejkolwiek innej formie. Informacje i materiały
są objęte tajemnicą nie mogą być bez uprzedniej zgody Administratora udostępniane
jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani też ujawnione w inny sposób, chyba że w dniu ich ujawnienia
były powszechnie znane albo muszą być ujawnione zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, orzeczeniem sądów lub upoważnionych organów państwowych.

2. Przetwarzający zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych
będą obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.
Obowiązek zachowania tajemnicy nie ustaje po zaprzestaniu przetwarzania danych.
§4
[Odpowiedzialność Przetwarzającego]
Przetwarzający odpowiada za naprawienie wyrządzonej ADO lub osobom trzecim szkody wynikłej z
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności za choćby przypadkowe
udostępnienie Danych Osobowych osobom nieupoważnionym lub naruszenie przepisów prawa,
dotyczących ochrony danych osobowych.
§5
[Czas obowiązywania umowy]
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
2. W każdym przypadku niniejsza umowa przestaje natychmiast obowiązywać, jeżeli ustanie cel
przetwarzania Danych Osobowych, określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
3. W żadnym razie niniejsza umowa nie może zostać rozwiązana (w jakikolwiek sposób) w trakcie
obowiązywania umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.
§6
[Rozwiązanie umowy]
ADO może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
a. Przetwarzający wykorzystał Dane Osobowe w sposób niezgodny z umową, w tym zwłaszcza dla
celów inne niż określone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,
b. Przetwarzający przetwarza Dane Osobowe w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub niniejszą
umową - pomimo uprzedniego wezwania do zmiany sposobu ich przetwarzania, precyzującego
dostrzeżone uchybienia,
c. Przetwarzający powierzył przetwarzanie Danych Osobowych podmiotowi trzeciemu bez pisemnej
zgody ADO,
d. Przetwarzający trwale utracił zdolność wykonywania niniejszej umowy,
e. ustał cel powierzenia Przetwarzającemu przetwarzania Danych Osobowych.
§7
[Obowiązki Przetwarzającego po rozwiązaniu umowy]
W przypadku ustania niniejszej umowy z jakichkolwiek przyczyn Przetwarzający niezwłocznie, nie
później niż w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych, usunie z własnych systemów informatycznych
oraz zniszczy Dane Osobowe przechowywane na własnych nośnikach danych lub w wersji papierowej
oraz ich kopie zapasowe, chyba, że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych
przepisów prawa.
§8
[Postanowienia końcowe]
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W celu realizacji niniejszej umowy Strony wyznaczają następujące osoby kontaktowe:
a. Ze strony ADO: ……………………………………, tel. ……………………………, mail
……………………………,
b. Ze strony Przetwarzającego: ……………………………………, tel. ……………………………, mail
………………………….
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy
Administratora Danych Osobowych.
Administrator Danych Osobowych

Podmiot przetwarzający

Załącznik nr 5 do umowy ZP/MZGM/ZO/20/18

Przemków dn. …......................

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Wykonawca zapoznał się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO¹, która stanowi załącznik do
umowy nr ZP/MZGM/ZO/20/18.

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

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. Str 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 lub art.14 ust.5 RODO treści
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

