ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
PKA/ZO/01/2020 z dnia 26.10.2020 r.

UMOWA–Wzór
zawarta w dniu …….. w Gdyni, pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy
ul. Platynowej 19/21, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
0000076927, NIP 5861003497, REGON 190396358, kapitał zakładowy 40.111.500,00 zł.,
reprezentowanym przez: ......................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym",
a............................................................działającym na podstawie wpisu do KRS pod
numerem
........
/(prowadzącym
działalnością
gospodarczą
pod
nazwą
...............................................................z
siedzibą
przy
..........................................................................REGON
................
),
będącym
zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT o numerze NIP.................. , reprezentowanym
przez: ..............................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
Po przeprowadzeniu postępowania nr PKA/ZO/01/2020 w trybie zapytania ofertowego
z dnia 26 października 2020 roku
Strony zawierają umowę o następującej treści:

§1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się pełnić na rzecz
Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego polegającą na świadczeniu
usług nadzoru i kontroli nad realizacją zadania pn.: ,,Zaprojektowanie oraz
kompleksowa budowa 22 stanowisk „wolnego” ładowania autobusów wraz
z niezbędną infrastrukturą, budowa miejsc postojowych, rozbudowa placu
manewrowego na zajezdni autobusowej w Gdyni przy ul. Platynowej” zwanego dalej
zadaniem inwestycyjnym nr 1.
oraz
,,Zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa punktów „szybkiego” ładowania
autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą i ewentualną korektą układu drogowego
na terenie pętli i przystanków znajdujących się na ul.: 2 Morskiego Pułku Strzelców
w Gdyni, Godebskiego w Gdyni, Plac 1 Brygady Pancernej w Gdyni, Polskiej
w Gdyni, Wójta Radtkego w Gdyni”, zwanego dalej zadaniem inwestycyjnym nr 2.
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Zadania realizowane są w ramach projektu: „Rozwój elektrycznego transportu
publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową
infrastruktury oraz budową punktów doładowań” w formie dotacji ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 –2020 Oś priorytetowa 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego
w miastach Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach”.
2. Nadzorowi Wykonawcy podlegać będzie dokumentacja projektowa oraz roboty
budowlane i dostawy realizowane przez podmiot wykonujący zadania inwestycyjne,
o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Nadrzędnym celem niniejszej umowy jest zapewnienie przez Wykonawcę,
w szczególności:
a) terminowej realizacji zadania inwestycyjnego 1 i 2,
b) wysokiej jakości robót, dostaw i usług realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego 1 i 2;
c) bezpieczeństwa przy realizacji zadania inwestycyjnego 1 i 2.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem
zadania inwestycyjnego 1 i 2,
b) stawianie się na terenie zadania inwestycyjnego 1 lub 2 w ciągu 48 godzin od
otrzymania wezwania od Zmawiającego. Wezwanie zostanie przekazane
poprzez pocztę elektroniczną,
c) nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego 1 i 2 zgodnie z obowiązującymi
przepisami Prawa Budowlanego, przepisami polskiego prawa oraz zgodnie
z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwoleń na prowadzenie budowy
i umowy z wykonawcą, który realizuje zadanie inwestycyjne 1 i 2,
d) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodności jej realizacji z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej, jak również z umową łączącą Zamawiającego
z podmiotami realizującymi zadanie inwestycyjne 1 i 2;
e) sprawdzanie jakości wykonywanych prac i robót, akceptacja materiałów
i urządzeń przewidzianych do wbudowania, a w szczególności zapobieganie
zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, nie posiadających
wymaganych certyfikatów, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz niezgodnych z dokumentacją projektową.
f) odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie i nadzór podczas prób i pozostałych odbiorów, kontrolowanie
przestrzegania przez wykonawcę i podwykonawców zadania inwestycyjnego
1 i 2 zasad BHP,
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g) żądanie od projektanta dokonania poprawek bądź ponownego wykonania
wadliwie wykonanej dokumentacji projektowej na etapie realizacji zadania
inwestycyjnego 1 i 2,
h) nadzór nad prawidłowym sporządzeniem i uczestniczenie w odbiorze
dokumentacji projektowej i wykonawczej związanej z realizacją zadania
inwestycyjnego 1 i 2,
i) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia stwierdzonych
wad, a także kontrolowanie rozliczenia budowy,
j) uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach
dotyczących budowy, na każde wezwanie Zamawiającego, odbywanych
w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy,
k) stała kontrola terenu budowy podczas wykonywania robót budowlanych,
l) prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi
udział w realizacji zadania inwestycyjnego 1 i 2,
m) sporządzanie raportów zgodnie z zasadami określonymi w Opisie Przedmiotu
Zamówienia,
n) sprawdzenie kompletności przedstawionych przez wykonawcę zadania
inwestycyjnego 1 i 2 dokumentów, dokumentacji projektowej,
powykonawczej, zatwierdzenie faktur wystawionych przez wykonawcę
zadania inwestycyjnego 1 i 2.
5.

6.

Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem niniejszej Umowy, a także
obowiązków Wykonawcy określa Opis Przedmiotu Zamówienia („OPZ”) stanowiący
załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr PKA/ZO/01/2020 z dnia 26 października
2020 r.
Zamawiający dostarczy Wykonawcy, na jego wniosek, wszelkie znajdujące się
w posiadaniu Zamawiającego informacje lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne
dla wykonania umowy, w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania wniosku przez
Zamawiającego. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wyżej wymienione dokumenty,
w terminie 7 dni od otrzymania takiego żądania od Zamawiającego.

§2 Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca rozpocznie realizację niniejszej umowy od dnia jej podpisania.
2. Wykonawca będzie świadczył usługi do czasu podpisania przez Zamawiającego
z Wykonawcą ZI Protokołu Odbioru Końcowego, dotyczącego zadania
inwestycyjnego 1 i 2, zgodnie z warunkiem umowy zawartymi z Wykonawcą ZI, jak
również przez cały okres rękojmi i gwarancji (wszystkich udzielonych gwarancji)
wynikający z obu umów podpisanych przez Zamawiającego z Wykonawcą ZI.

3

§3 Oświadczenie Wykonawcy
1. Wykonawca będzie realizować swoje obowiązki w ścisłej współpracy
z Zamawiającym.
2. Wykonawca oświadcza, że:
a) dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem, środkami finansowymi
i technicznymi oraz potencjałem osobowym niezbędnym do świadczenia usług
objętych niniejszą umową oraz oświadcza, że znany jest mu zakres rzeczowy
zadania inwestycyjnego 1 i zadania inwestycyjnego 2;
b) posiada uprawnienia umożliwiające prawidłowe wykonanie Umowy;
c) przy realizacji Umowy zachowa najwyższą staranność wynikającą z zawodowego
charakteru wykonywanych usług;
d) przed zawarciem Umowy uwzględnił wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ
na należyte wykonanie przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysokości
wynagrodzenia, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami
przekazanymi przez Zamawiającego oraz warunkami, które są niezbędne
i konieczne do wykonania przez niego Umowy i w całości je akceptuje;
e) w związku z faktem, iż realizacja zadań inwestycyjnych nr 1 i 2 są finansowane
ze środków unijnych, Wykonawca oświadcza, iż zapozna się i przyjmuje
do wiadomości aktualne wytyczne krajowe i unijne oraz dokumenty programowe
obowiązujące w trakcie realizowania niniejszej Umowy i zobowiązuje się
do stosowania aktualnie obowiązujących wytycznych oraz dokumentów
programowych w zakresie realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków
unijnych;
3.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób
wskazanych w ofercie.
§4 Zakres upoważnienia Wykonawca i obowiązki Zamawiającego
1. Wykonawca działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie określonym
niniejszą umową i ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące
następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.
2. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego.
3. Wykonawca nie ma upoważnienia do zwolnienia wykonawcy realizującego zadanie
inwestycyjne 1 i 2 z jakichkolwiek obowiązków, czy odpowiedzialności wynikających
z umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą zadania inwestycyjnego
1 i 2.
4. Wykonawca nie ma uprawnienia do zmiany treści umów zawartych pomiędzy
Zamawiającym a wykonawcą zadania inwestycyjnego 1 i 2. Nie może również polecić
wykonawcy zadania inwestycyjnego 1 i 2 wykonania robót zamiennych lub
dodatkowych, bez uzyskania stosowanego pełnomocnictwa od Zamawiającego.
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7. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) przekazanie Wykonawcy niezbędnych informacji i dokumentów,
b) udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji Umowy,
c) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji
Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy.
§5 Wynagrodzenie
1.

2.

3.

4.

Tytułem należytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, w okresie
wskazanym w § 2 ust. 1 i 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości netto: …………………………… PLN, (słownie:
………………………………………….).
Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 jest zgodna z ceną zaproponowaną przez
Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację
niniejszej Umowy, obliczoną przy uwzględnieniu czasu obowiązywania niniejszej
umowy określonego zgodnie z § 2 ust.1 i 2 Umowy.
Wynagrodzenie określone w ust.1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. Oznacza to, że
Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem
okoliczności, o których mowa w § 9 umowy. Wynagrodzenie określone w ust.1
obejmuje wszelkie czynności i składniki oraz zawiera wszelkie koszty niezbędne do
realizacji przedmiotu umowy, wynikające wprost z Umowy, jak również w niej nie
ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy, gdyż posiadający
odpowiednią wiedzę i doświadczenie profesjonalny Wykonawca mógł i powinien był
przewidzieć w świetle prawa, jak również w świetle posiadanej wiedzy
i doświadczenia.
Wykonawca oświadcza, że jest świadom stopnia złożoności zadania inwestycyjnego
1 i 2, rozmiaru oraz wysokich wymogów Zamawiającego względem zakresu usługi
będącej przedmiotem umowy i że wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, które
mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę wszystkich warunków
i wymogów wynikających z niniejszej umowy.

§6
Zasady Płatności
1. Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy będzie płatne w
następujący sposób:
1) Wynagrodzenie za świadczone usługi w wysokości 80% wynagrodzenia netto
określonego w § 5 ust. 1 Umowy płatne w kwartalnych ratach to jest:
a) pierwsze wynagrodzenie płatne kwartalnie będzie w wysokości [__] zł
netto (słownie: [__]) i będzie dotyczyć okresu od…do…..,
b) kolejne wynagrodzenia będą płatne kwartalnie w wysokości [__] zł
netto (słownie: [__]),
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2.
3.

4.

5.
6.

c) ostatnie wynagrodzenie płatne kwartalnie będzie w wysokości [__] zł
netto (słownie: [__]),
Podstawą do wystawienia każdej faktury, w przypadku wynagrodzenia
płatnego kwartalnie, jest zatwierdzony przez Zamawiającego raport kwartalny,
o którym mowa w punkcie VII.1.2. Opisu Przedmiotu Zamówienia.
2) Kolejna część wynagrodzenia netto w wysokości 15% wynagrodzenia
określonego w § 5 ust. 1 będzie płatna po zatwierdzeniu raportu końcowego, o
którym mowa w punkcie VII. 1.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia.
3) Ostatnia część wynagrodzenia netto w wysokości 5% wynagrodzenia
określonego w § 5 ust. 1 będzie płatna po zakończeniu okresu gwarancji
i rękojmi udzielonego przez Wykonawcę ZI.
Do wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 doliczona zostanie stawka podatku
VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę,
na jego rachunek bankowy, w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury.
Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, wskazany w ust. 6 poniżej,
jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy, otwartym w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą oraz znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej Umowy, dokonywane będą
w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy:
Bank: …………………………………………………
Nr rachunku:………………………………………....

7. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną i wysłać
ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa
w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku wszelkie wymagane na
podstawie zapisów niniejszej umowy załączniki do faktury, winny być przesłane na
adres: efaktura@pkagdynia.pl Zamawiającego.
§7 Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać i utrzymywać przez cały okres obowiązywania
Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300.000,00 zł (słownie:
trzysta tysięcy złotych).
2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powinien uwzględniać co najmniej:
a. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
obejmującej odpowiedzialność cywilną z tytułu czynów niedozwolonych lub z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania za szkody rzeczowe,
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b.

c.
d.
e.
f.

g.

osobowe i ich następstwa oraz czyste straty finansowe, szkody majątkowe, musi
dotyczyć działania lub zaniechania w okresie ubezpieczenia;
udział własny / franszyza redukcyjna na szkody rzeczowe nie może być wyższa niż
5% a dla szkód w postaci czystych strat finansowych nie więcej niż 5% na każde
zdarzenie w okresie ubezpieczenia;
ubezpieczone będą szkody powstałe w okresie ubezpieczenia;
ubezpieczona będzie odpowiedzialność cywilna pracodawcy w odniesieniu do osób
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych;
ubezpieczone będą szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa;
ubezpieczone będą szkody w mieniu wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego
lub osoby trzeciej w tym w mieniu powierzonym Wykonawcy na podstawie umowy
najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (OC najemcy);
ubezpieczenie podwykonawcy (OC podwykonawcy).
3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy doręczyć
Zamawiającemu polisę (lub inny adekwatny dokument), Ogólne Warunki
Ubezpieczenia oraz kopię dowodu zapłaty składki ubezpieczeniowej.
4. W przypadku przedstawienia dokumentów ubezpieczenia potwierdzających
zwarcie umów ubezpieczenia na okres krótszy, niż wymagany okres ubezpieczenia,
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów
ubezpieczenia potwierdzających kontynuację ochrony ubezpieczeniowej (to jest
polisę, OWU, dowód zapłaty składki) najpóźniej 7 dni przed wygaśnięciem umowy
ubezpieczenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodu zapłaty
składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia
roboczego, po upływie terminu zapłaty.
6. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku Zamawiający będzie
uprawniony ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt i potrącić koszty uzyskania
ubezpieczenia wymienionego w ust.1 z wynagrodzenia Wykonawcy.
§8 Kary umowne
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca- w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 5ust. 1.;
b) za niedopełnienie obowiązku stawienia się Wykonawcy na terenie zadania
inwestycyjnego nr 1 lub 2 w ciągu 48 godzin od otrzymania wezwania
Zamawiającego, o czym mówi § 1 ust. 4 litera b) Umowy -w wysokości
0,01wynagrodzenia netto określonego w § 5ust. 1 za każdą godzinę zwłoki;
c) za wykonywanie przedmiotu umowy przez osoby inne niż wskazane w ofercie,
o czym mówi § 3 ust.3 umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 1 Umowy,
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5ust. 1 za
każdy stwierdzony przypadek;
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze swojego
wynagrodzenia. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez
Zamawiającego. W przypadku braku możliwości potrącenia –termin zapłaty
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z tytułu kar umownych ustala się na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty
księgowej.
3. Wykonawca może naliczyć karę umowną na Zamawiającego za odstąpienie od
umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający- w wysokości
10% wynagrodzenia netto określonego w § 5ust. 1.
§9 Warunki zmiany postanowień umowy
1. Zmiana osób, wskazanych przez Wykonawcę w ofercie do realizacji przedmiotu
umowy może nastąpić tylko za uprzednią pisemną zgodną Zamawiającego i pod
warunkiem posiadania przez nowe osoby, co najmniej takiego samego wykształcenia,
doświadczenia, uprawnień, co osoba, wskazana w ofercie (w wykazie osób).
2. Pozostałe zmiany:
a) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy
w całości lub w części zgodnie z jej postanowieniami. W tym wypadku zmianie
może ulec zakres przedmiotu umowy, termin realizacji, jak również wysokość
wynagrodzenia;
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części zadania inwestycyjnego 1 lub
2, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub faktycznej. W takim przypadku
wynagrodzenie
przysługujące
Wykonawcy
zostanie
pomniejszone
proporcjonalnie, z tym zastrzeżenie że wynagrodzenie Wykonawcy w tym
wypadku nie będzie niższe niż 80 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1
Umowy.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody.
4. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego 1 lub 2, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy. Przy czym wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie
w takim przypadku jedynie proporcjonalnemu zwiększeniu zgodnie z okresem
wydłużenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego 1 lub 2,
b) wcześniejszego rozwiązania na jakiejkolwiek podstawie prawnej, umowy
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zadania inwestycyjnego 1 lub
2. W tym wypadku wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie proporcjonalnemu
obniżeniu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy w tym wypadku nie
będzie niższe niż 80 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy
c) zmniejszenia zakresu świadczenia usług przez Wykonawcę z uwagi na
zmniejszenie zakresu zadania inwestycyjnego 1 lub 2. W tym wypadku
wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie proporcjonalnemu
obniżeniu,
z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy w tym wypadku nie będzie
niższe niż 80 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
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§10 Wydanie dokumentów budowy
1. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub
wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotowej umowy.
W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego
skontrolować lub zbadać, gromadzoną dokumentację dotyczącą wykonywania
umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu usług.
2. Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację
w takiej formie i tak szczegółowo, aby była wystarczająca dla dokładnego ustalenia,
kwoty wystawionej faktury.
§11 Prawo odstąpienia lub wypowiedzenia umowy
1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania
z przedmiotowej Umowy lub wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty,
druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni do zobowiązania dodatkowy termin,
nie krótszy jednak niż 14 dni z zagrożeniem, iż w razie jego bezskutecznego upływu,
będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

1.

2.

§12 Ochrona danych osobowych
Mając na uwadze postanowienia 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), zwanego dalej RODO Zamawiający
oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy i które przekazał Wykonawcy.
Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Zamawiającego danych
osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał i udostępnił Zamawiającemu w celu
zawarcia i wykonania niniejszej umowy, określa Punkt 13. zapytania ofertowego
nr PKA/ZO/1/2020 z dnia 26 października 2020 r. na pełnienie funkcji nadzoru
inwestorskiego działającego na rzecz Zamawiającego przy realizacji zadań
dotyczących: ,,Zaprojektowania oraz kompleksowej budowy 22 stanowisk „wolnego”
ładowania autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa miejsc postojowych,
rozbudowa placu manewrowego na zajezdni autobusowej w Gdyni przy ul.
Platynowej”, oraz ,,Zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa punktów
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„szybkiego” ładowania autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą i ewentualną
korektą układu drogowego na terenie pętli i przystanków znajdujących się na ul.: 2
Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni, Godebskiego w Gdyni, Plac 1 Brygady
Pancernej w Gdyni, Polskiej w Gdyni, Wójta Radtkego w Gdyni”, które stanowi
integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
albo art. 14 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 (dalej: „RODO”), dotyczące przetwarzania danych
osobowych przez Zamawiającego jako administratora danych osobowych w celu
realizacji Przedsięwzięcia wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, w szczególności wobec osób skierowanych do
realizacji zamówienia, w tym:
a) osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące
realizację Umowy ze strony Wykonawcy,
b) osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji określonych obowiązków
(np. Inżyniera Rezydenta),
c) osób, uczestniczących w realizacji Umowy, na których doświadczenie
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu,
zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej Pkt.13 ppkt.12 zapytania
ofertowego PKA/ZO/1/2020 z dnia 26 października 2020 r. oraz załącznik nr 3 do Umowy.
4. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczność
przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego innych dokumentów zawierających
dane osobowe lub powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposób,
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie zawarta umowa na powierzenie
danych osobowych. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych określa
załącznik do umowy będący jej integralną częścią.
§ 13
Poufność informacji
1. czasie trwania Umowy, a także po jej ustaniu przez okres 5 lat, Strony zobowiązują
się do zachowania w tajemnicy informacji określonych bądź oznaczonych jako
Informacje Poufne (dalej „Informacje Poufne”), w tym informacji technicznych,
technologicznych, produkcyjnych, organizacyjnych, know-how, prawnych,
finansowych, handlowych lub innych informacji posiadających wartość
gospodarczą, z którymi Strona zapoznała się bądź, które uzyskała w związku
z wykonywaniem niniejszej Umowy.
2. Strony zobowiązują się do nieujawniania Informacji Poufnych, z wyjątkiem:
a) wykonania żądania odpowiednich władz zgodnie z bezwzględnie
obowiązującymi przepisami;
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celem poinformowania doradców Stron oraz ich audytorów, o ile
usprawiedliwione to będzie przez bieżącą działalność Strony, zapewniając
w każdym przypadku zachowanie przez nich poufności otrzymanych informacji;
c) ich ujawnienie jest konieczne ze względu na działania mające na celu ochronę
istotnych interesów i praw wyłącznych którejkolwiek ze Stron lub w celu
zapobieżeniu wystąpienia szkody majątkowej którejkolwiek ze Stron Umowy,
w tym w celu ochrony praw i roszczeń nabytych mocą Umowy;
d) obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa;
e) wykorzystania informacji do realizacji niniejszej Umowy.
3. Strony zgodnie ustalają, że wykorzystywanie, rozpowszechnienie, lub
ujawnienie Informacji poufnych nie obejmuje informacji:
a) które są powszechnie znane;
b) które zostały podane do wiadomości publicznej przez Stronę, której dotyczą;
c) ujawnionych przez Stronę za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony.
4. Strony zobowiązują się poinformować o obowiązkach wynikających z Umowy
wszystkie osoby, w tym w szczególności pracowników, audytorów, doradców,
podwykonawców, ekspertów, które z uwagi na udział w realizacji Umowy, będą
miały styczność z Informacjami Poufnymi i zobowiązać te osoby na piśmie do
przestrzegania zasad zachowania poufności informacji, co najmniej w takim
samym zakresie, jak określony w Umowie.
5. Strony zobowiązują się do odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych sobie
nawzajem Informacji Poufnych, w tym ochrony przed kradzieżą lub utratą w inny
sposób oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.
b)

1.
2.
3.
5.

§ 14 Postanowienia Końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, zaś
1 dla Wykonawcy.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami,
2. oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,
3. wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

…………………

……………………
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Załącznik nr 3 do umowy
UMOWA
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu [__] roku w Gdyni, pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy
ul. Platynowej 19/21, 81-154 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000076927, NIP:
5861003497, Regon: 190396358, kapitał zakładowy 40.111.500,00 złotych, zwaną dalej
„Powierzającym”, reprezentowaną przez:
[__] – [__]
a
[__], zwanym dalej „Przetwarzającym”,
dalej łącznie zwanymi „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”,
o następującej treści:

Preambuła
Mając na uwadze, że Strony łączy umowa [__] z dnia [__] roku (dalej: Umowa Główna)
oraz że w związku z wykonywaniem tej umowy przez Strony przetwarzane będą dane
osobowe, których administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest Powierzający,
Strony zawierają niniejszą umowę o następującej treści:
§1
Strony niniejszym postanawiają, że wymienione poniżej terminy użyte w treści Umowy
(w tym również ich formy fleksyjne) otrzymują następujące znaczenie:
1) Rozporządzenie – Rozporządzenie PE 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 dnia 4.5.2016r, str. 1–88);
2) Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu w rozumieniu art. 4 pkt. 1
Rozporządzenia;
3) Zbiór danych – zbiór danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 6 Rozporządzenia;
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4) Przetwarzanie – przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4

pkt. 2

Rozporządzenia;
5) Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7
Rozporządzenia;
6) Podmiot przetwarzający – podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 4 pkt. 8
Rozporządzenia;
7) Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie ochrony danych osobowych w
rozumieniu art. 4 pkt. 12 Rozporządzenia.

1.

2.

3.

4.

5.

§2
Powierzający jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia w odniesieniu do
następujących danych osobowych:
a) [kategoria osób, których dane dotyczą] – w zakresie następujących danych
osobowych:
[kategorie
danych
będących
przedmiotem
powierzenia/podpowierzenia];
b) [kategoria osób, których dane dotyczą] – w zakresie następujących danych
osobowych:
[kategorie
danych
będących
przedmiotem
powierzenia/podpowierzenia].
c) [__].
Powierzający jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w rozumieniu
Rozporządzenia w odniesieniu do następujących danych osobowych
administrowanych przez [__]:
a) [kategoria osób, których dane dotyczą] – w zakresie następujących danych
osobowych:
[kategorie
danych
będących
przedmiotem
powierzenia/podpowierzenia];
b) [kategoria osób, których dane dotyczą] – w zakresie następujących danych
osobowych:
[kategorie
danych
będących
przedmiotem
powierzenia/podpowierzenia].
c) [__].
Powierzający, na podstawie art. 28 Rozporządzenia (po rozpoczęciu jego stosowania),
powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe określone w ust. 1 oraz
2 niniejszego paragrafu Umowy, w celu wykonania oraz na czas obowiązywania
Umowy Głównej, a Przetwarzający przyjmuje te dane osobowe do przetwarzania
w takim zakresie i do wykonania tego celu i zobowiązuje się do ich przetwarzania
zgodnie z Umową.
Przetwarzający nie ma prawa przetwarzać powierzonych mu danych osobowych
w innym zakresie, aniżeli opisany w ust. 1 i 2 powyżej, ani w innym celu niż
wykonanie Umowy Głównej.
W sytuacjach nadzwyczajnych mogących skutkować utratą danych osobowych,
w przypadku braku możliwości uzyskania zgody Powierzającego, Przetwarzający
może dokonać czynności na powierzonych danych osobowych nieopisanych Umową,
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wyłącznie w zakresie zmierzającym do zachowania bezpieczeństwa i integralności
danych.
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Umowy, Przetwarzający
zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów prawa i słusznego interesu Powierzającego oraz
niezwłocznego poinformowania Powierzającego, jednak nie później niż w terminie 1
(słownie: jednego) dnia, na adresy pka@pkagdynia.pl oraz iodo@pkagdynia.pl
o dokonaniu tych czynności wraz z podaniem szczegółowych powodów oraz
okoliczności podjęcia czynności w tym zakresie.
7. Przetwarzający zobowiązany jest do przetwarzania powierzonych mu danych
osobowych w sposób stały, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej
w systemach informatycznych udostępnionych przez Powierzającego lub własnych
Przetwarzającego.
8. Przetwarzający wykonywać będzie operacje na powierzonych mu do przetwarzania
danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, w tym
w szczególności: [podać przykłady wykonywanych operacji na danych osobowych np.
zbieranie,
utrwalanie,
organizowanie,
ujawnianie
poprzez
przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie].

1.

2.

3.

4.

§3
Przetwarzając powierzone do przetwarzania dane osobowe Przetwarzający
zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie
ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenia.
W zakresie ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych
Przetwarzający zobowiązany jest stosować się także do zaleceń Powierzającego,
chyba że wykonanie takiego zalecenia stanowiłoby naruszenie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
Przetwarzający może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie na
udokumentowane polecenie Powierzającego, chyba, że obowiązek przetwarzania
danych nakładają na Przetwarzającego obowiązujące przepisy prawa Unii
Europejskiej lub prawa polskiego. Jednakże przed rozpoczęciem przetwarzania
danych w wykonaniu takiego obowiązku prawnego Przetwarzający zobowiązany jest
poinformować Powierzającego o tym obowiązku prawnym, chyba, że powszechnie
obowiązujące przepisy prawa zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny
interes publiczny. Z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu Umowy,
Przetwarzający jest uprawniony do wydawania poleceń dotyczących przetwarzania
powierzonych mu danych osobowych w imieniu Powierzającego dalszym osobom
działającym na rzecz Przetwarzającego lub dalszym podmiotom przetwarzającym
(podprocesorzy), w granicach polecenia wydanego przez Powierzającego.
Przetwarzający oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki ochrony danych
wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia.
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5.

6.

7.

8.

9.

Przetwarzający zobowiązuje się:
a | zachować w tajemnicy powierzone mu dane osobowe oraz sposoby ich
zabezpieczania;
b | zapewnić, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych
osobowych lub inne osoby, którym umożliwił dostęp do danych osobowych,
zobowiązały się do zachowania danych osobowych jak i sposobów ich ochrony w
tajemnicy,
- bez ograniczeń czasowych (także po zakończeniu obowiązywania Umowy).
Strony zgodnie uznają, że zarówno powierzane do przetwarzania dane osobowe, jak
również informacje o sposobach ich zabezpieczenia stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa Powierzającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn.
zm.).
Przetwarzający nie może dokonać dalszego powierzenia (tzw. podpowierzenie)
powierzonych do przetwarzania danych osobowych innej osobie lub podmiotowi bez
uprzedniej i wyraźnej zgody Powierzajacego, wyrażonej pod rygorem nieważności
w formie pisemnej. W przypadku podpowierzenia danych osobowych do
przetwarzania innemu podmiotowi, Przetwarzający zobowiązany jest nałożyć na tzw.
podprocesora obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych tożsame
z obowiązkami określonymi w Umowie. Za działania i zaniechania osób trzecich w
razie podpowierzenia im przez Przetwarzającego przetwarzania powierzonych danych
osobowych, Przetwarzający ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne działania
i zaniechania.
Przetwarzający nie może udostępnić powierzonych do przetwarzania danych
osobowych innej osobie lub podmiotowi bez uprzedniej, każdorazowej i wyraźnej
zgody Powierzającego, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej, o ile
obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Przetwarzający zobowiązany jest
do niezwłocznego informowania Powierzającego w formie pisemnej, jednak nie
później niż w terminie 1 (słownie: jednego) dnia od dnia udostępnienia powierzonych
do przetwarzania danych osobowych, o fakcie udostępnienia tych danych, w tym do
szczegółowego określenia podstawy prawnej obowiązku udostępnienia, adresata,
zakresu i celu, w jakim udostępnienie danych osobowych nastąpiło.
Przetwarzający zobowiązany jest przechowywać oraz przetwarzać powierzone mu
dane osobowe wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).
Przetwarzanie danych osobowych poza EOG wymaga uzyskania przez
Przetwarzającego uprzedniej pisemnej zgody Powierzającego, pod rygorem
nieważności.

§4
1. Przetwarzającemu przysługuje prawo kierowania zapytań do Powierzającego
w zakresie prawidłowości przestrzegania zasad przetwarzania powierzonych danych
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osobowych oraz wykonania przez Przetwarzającego obowiązków dotyczących
zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.
2. Przetwarzający ma obowiązek umożliwienia a upoważniony przedstawiciel
Powierzającego (w tym audytor zewnętrzny) ma prawo dokonywania audytów, w tym
inspekcji (dalej: audyt) Przetwarzającego w zakresie przestrzegania zasad
przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz realizacji obowiązku ich
ochrony wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów prawa.
3. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia audytu powinno być przekazane
Przetwarzającemu co najmniej na 3 (słownie: trzy) dni przed rozpoczęciem audytu
przez Powierzającego. Realizacja prawa kontroli przez Powierzającego odbywać się
będzie w godzinach pracy Przetwarzającego.
4. Kontrolerzy Powierzającego lub podmiotów przez niego upoważnionych, mają
w szczególności prawo:
a| wstępu, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest
zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz
pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem
danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności
kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z Umową lub
obowiązującymi przepisami prawa;
b| żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać
pracowników Przetwarzającego w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu
faktycznego;
c| wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni
związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
d| przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego
służącego do przetwarzania danych osobowych.
5. Przetwarzający jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących
poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania
sporządzonych w wyniku audytu przeprowadzonego przez Powierzającego, podmioty
przez niego upoważnione lub przez inne instytucje upoważnione do kontroli na
podstawie odrębnych przepisów. Przetwarzający niezwłocznie informuje
Powierzającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu zalecenie (polecenie) stanowi
naruszenie Rozporządzenia lub innych przepisów prawa ochrony danych osobowych.
§5
1. Przetwarzający zobowiązany jest do informowania Powierzającego bez zbędnej
zwłoki o wszelkich postępowaniach, w szczególności o charakterze administracyjnym
lub sądowym, dotyczących przetwarzanych na podstawie Umowy danych osobowych.
2. Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, skierowanej do
Strony, a także o wszelkich planowanych, o ile Stronom są wiadome, lub
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realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych
osobowych u Stron.
3. Przetwarzający zobowiązany jest umożliwić Powierzającemu uczestnictwo
w postępowaniach, kontrolach, inspekcjach lub innych działaniach, o których
stanowią ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Umowy.
4. Przetwarzający zobowiązuje się ponadto do udzielenia Powierzającemu na
każdorazowe jego żądanie, informacji na temat przetwarzania danych, w terminie 3
(słownie: trzech) dni od dnia doręczenia żądania.
§6
Przetwarzający zobowiązuje się:
1 | uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje – do pomagania
Powierzającemu wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36
Rozporządzenia. W szczególności Przetwarzający zobowiązany jest przekazywać
Powierzającemu informacje oraz wykonywać jego polecenia dotyczące:
a| stosowania środków zabezpieczenia powierzonych danych osobowych;
b| naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, w tym zgłaszania
naruszenia do organu nadzorczego oraz zawiadamiania o naruszeniu osoby, której
dane dotyczą;
c| dokonywania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony
danych osobowych; a także
d| prowadzenia uprzednich konsultacji z organem nadzorczym i wykonywania jego
zaleceń.
2 | do informowania Powierzającego na adres pka@pkagdynia.pl oraz bezpośrednio jego
Inspektora Ochrony Danych (adres email: iodo@pkagdynia.pl, nr telefonu:
+48 795 700 955), o fakcie wystąpienia naruszenia ochrony powierzonych do
przetwarzania danych osobowych wraz z dodatkowymi informacjami koniecznymi do
realizacji obowiązku Powierzającego zgłoszenia naruszenia organowi nadzorczemu,
bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 24 (słownie: dwudziestu
czterech) godzin począwszy od chwili powzięcia wiadomości o wystąpieniu
naruszenia;
3 | biorąc pod uwagę charakter przetwarzania oraz w miarę możliwości – do pomagania
Powierzającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,
w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia;
4 | udostępnić Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

1.

§7
W przypadku ustania celu przetwarzania danych osobowych, Przetwarzający
obowiązany jest w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni zwrócić powierzone mu dane
osobowe, uaktualnione na dzień ustania celu przetwarzania. Oznacza to
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2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

w szczególności obowiązek usunięcia danych osobowych stanowiących przedmiot
Umowy z własnych systemów informatycznych oraz nośników informacji, w sposób
uniemożliwiający ich odczytanie i nakazanie powyższych czynności u osób lub
podmiotów, którym dane zostały podpowierzone oraz poświadczenie powyższych
czynności stosownym protokołem przekazania lub zniszczenia.
W terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy, Przetwarzający
obowiązany jest przekazać Powierzającemu wszystkie kopie zapasowe danych
objętych przedmiotem Umowy.
W przypadku określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy, Przetwarzający
będzie przetwarzać powierzone dane do dnia ich zwrotu wyłącznie w celu ich
przygotowania do przekazania Powierzającemu.
§8
Wszelka korespondencja, zawiadomienia lub oświadczenia składane przez Strony
dokonywane będą w formie pisemnej za pokwitowaniem odbioru, listem poleconym,
drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Korespondencję uznaje się za prawidłowo doręczoną z chwilą jej odbioru przez drugą
Stronę lub złożenia oświadczenia o odmowie jej odbioru. Jeżeli Strona dokonała
zmiany adresu i nie powiadomiła o tym drugiej strony w ciągu 7 (słownie: siedmiu)
dni od daty dokonania zmiany, korespondencję skierowaną na poprzedni adres uznaje
się za doręczoną z chwilą jej dostarczenia pod poprzedni adres. Korespondencję
wysyłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej uznaje się za prawidłowo
doręczoną z chwilą, w której druga Strona za pośrednictwem poczty elektronicznej,
potwierdziła jej otrzymanie.
Adresy wskazane w komparycji Umowy uznaje się za adresy dla doręczeń wezwań,
pism procesowych i innych dokumentów w przypadku postępowań spornych. Zmiana
adresów opisanych w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
Strony wskazują następujących przedstawicieli do dokonywania uzgodnień
i podejmowania decyzji w trakcie realizacji Umowy:
a) dla Powierzającego: [imię i nazwisko], e-mail: [__], nr tel. [__];
b) dla Przetwarzającego: [imię i nazwisko], e-mail: [__], nr tel. [__].
Zmiana przedstawiciela, numer telefonu i adresu e-mail nie stanowi zmiany Umowy
i jest skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony o dokonanej zmianie.
Uzgodnienia i decyzje przedstawicieli, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,
będą wiążące dla Stron, tak długo jak nie zmieniają postanowień Umowy.

§9
1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej lub realizacji celów
z niej wynikających.
2. Powierzający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez konieczności zachowywania
jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) w każdym
czasie, w szczególności gdy:
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a) Powierzający lub podmioty przez niego upoważnione, a także organy administracji
państwowej, organy ścigania lub sądy stwierdzą, że Przetwarzający naruszył zasady
przetwarzania danych osobowych, lub
b) w wyniku audytu, o którym mowa w §4 Umowy, Powierzający stwierdzi, że
Przetwarzający naruszył zasady przetwarzania danych osobowych.

1.

2.
3.
4.

5.

§ 10
W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Umowy
przez Przetwarzającego, w następstwie czego Powierzający lub osoba trzecia zostanie
zobowiązana do wypłaty odszkodowania lub kary finansowej, prawomocnym
wyrokiem lub decyzją właściwego organu, Przetwarzający zobowiązuje się do
niezwłocznego zwrócenia równowartości odszkodowania lub kary finansowej
poniesionych przez Powierzającego lub osobę trzecią.
Do Umowy mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sporu w terminie
30 (słownie: trzydziestu) dni od daty doręczenia drugiej Stronie informacji o fakcie
zaistnienia sporu, Strony poddają spór rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby
Powierzającego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.

POWIERZAJĄCY
…………………

PRZETWARZAJĄCY
……………………
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Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia [__]
roku
Formularz weryfikacyjny dla podmiotu przetwarzającego dane osobowe

L.p.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PYTANIE

ODPOWIEDZI
Tak/Nie/Nie
Uwagi
dotyczy

WIEDZA FACHOWA
Czy podmiot przetwarzający zobowiązany jest do
wyznaczenia inspektora ochrony danych (IOD)
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?
Czy podmiot przetwarzający wyznaczył IOD
wykonującego zadania określone w art. 39 RODO?
W przypadku nie wyznaczenia IOD – Czy podmiot
przetwarzający wyznaczył osobę/osoby do
wykonywania zadań związanych z zapewnieniem
zgodności przetwarzania danych osobowych z
przepisami prawa?
W przypadku nie wyznaczenia IOD - Czy
wyznaczone osoby do wykonywania w/w zadań
posiadają właściwą wiedzę i przygotowanie
praktyczne do wykonywania tych zadań?
Czy osoby zatrudnione w podmiocie przetwarzającym
przy przetwarzaniu powierzanych danych zostały
przeszkolone w zakresie wymogów dotyczących
ochrony danych osobowych?
Czy osoby zatrudnione w podmiocie przetwarzającym
przy przetwarzaniu powierzanych danych zostały
przeszkolone w zakresie wymogów bezpieczeństwa
informacji?
WIARYGODNOŚĆ
Czy podmiot przetwarzający przestrzega
zatwierdzonego kodeksu postępowania, o którym
stanowi art. 40 RODO?
Czy podmiot przetwarzający poddał się
monitoringowi przestrzegania zatwierdzonego
kodeksu postępowania przez akredytowany podmiot
monitorujący?
Czy podmiot przetwarzający poddał się
zatwierdzonemu mechanizmowi certyfikacji lub

20

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

nadania znaku jakości, o którym stanowi art. 42
RODO?
Czy podmiot przetwarzający posiada ważne
certyfikaty zgodności z wymogami ochrony danych
osobowych lub znaki jakości?
Czy obowiązujące certyfikaty zgodności z wymogami
ochrony danych osobowych lub znaki jakości
podmiotu przetwarzającego mają zastosowanie do
wszystkich procesów przetwarzania danych
osobowych, które mają być przedmiotem
powierzenia?
Czy udzielone kiedykolwiek podmiotowi
przetwarzającemu certyfikaty zgodności z wymogami
ochrony danych osobowych lub znaki jakości zostały
cofnięte?
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Czy podmiot przetwarzający wdrożył politykę
ochrony danych lub podobne instrukcje lub
procedury?
Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr
czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii
czynności przetwarzania danych osobowych?
Czy podmiot przetwarzający wdrożył procedury
postępowania w przypadkach naruszenia ochrony
danych osobowych?
Czy podmiot przetwarzający posiada procedury
umożliwiające identyfikację oraz analizę
występujących naruszeń ochrony danych?
Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr
naruszeń ochrony danych osobowych?
Czy podmiot przetwarzający wdrożył procedury
zgłaszania administratorowi danych/podmiotowi
powierzającemu dane przypadków naruszenia
ochrony danych osobowych powierzonych do
przetwarzania?
Czy podmiot przetwarzający wdrożył inne procedury
lub instrukcje dot. zarządzania bezpieczeństwem
informacji, w tym danych osobowych? (np. normy
ISO, proszę wymienić jakie)
Czy podmiot przetwarzający zapewnia, że osoby
upoważnione przez podmiot przetwarzający do
przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

zachowania tajemnicy lub podlegają ustawowemu
obowiązkowi zachowania tajemnicy?
Czy podmiot przetwarzający wdrożył środki
techniczne i organizacyjne poprzez które pomagać
będzie administratorowi danych osobowych
wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania
osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania
jej praw określonych w rozdziale III RODO?
Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić
stopień bezpieczeństwa danych osobowych
odpowiadający ryzyku związanemu z ich
przetwarzaniem, w tym poprzez:
a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności,
integralności, dostępności i odporności systemów i
usług przetwarzania;
c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności
danych osobowych i dostępu do nich w razie
incydentu fizycznego lub technicznego;
d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie
skuteczności
środków
technicznych
i
organizacyjnych
mających
zapewnić
bezpieczeństwo przetwarzania.
Czy podmiot przetwarzający wdrożył procedury
uwzględniania ochrony danych osobowych przy
określaniu sposobów przetwarzania oraz podczas
przetwarzania danych osobowych? (privacy by
design)
Czy podmiot przetwarzający wdrożył procedury
oceny skutków planowanych operacji przetwarzania
dla ochrony danych osobowych?
Czy podmiot przetwarzający dokonuje przeglądów
procesów przetwarzania, by stwierdzić, czy
przetwarzanie odbywa się zgodnie z oceną skutków
dla ochrony danych?
Czy podmiot przetwarzający dokonuje okresowych
sprawdzeń/audytów sposobów przetwarzania danych
osobowych pod kątem ich zgodności z przyjętymi
procedurami wewnętrznymi i przepisami
obowiązującego prawa?
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Czy podmiot przetwarzający umożliwia
administratorowi danych/podmiotowi
powierzającemu dane lub wskazanym przez nich
26. audytorom zewnętrznym dokonywanie
audytów/inspekcji podmiotu przetwarzającego w
zakresie zgodności dokonywanego przetwarzania z
wymogami ochrony danych osobowych?
Czy podmiot przetwarzający przetwarzać będzie
27. powierzane dane osobowe w ramach Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG)?
Czy przy dokonywaniu transferu danych osobowych
poza EOG podmiot przetwarzający zobowiązuje się
28. czynić zadość wszelkim wymogom ochrony danych
osobowych przewidzianym w obowiązujących
przepisach prawa?
* RODO - Rozporządzenie PE 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 dnia 4.5.2016r, str. 1–
88)
_____________________________________
(imię, nazwisko, stanowisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
podmiotu przetwarzającego)

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Lech Paweł
Żurek
Data: 2020.10.25 20:27:11 CET
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