
 

 

BDG-WAD.271.1.2019        Załącznik nr 7 do Ogłoszenia 
WZÓR UMOWY 

 
UMOWA NR …….. 

 
zawarta w dniu …….....….. w Bydgoszczy pomiędzy: 
...................................................................................................................................................... 
NIP: ........................................., REGON: ........................................., 
reprezentowanym przez:  
.....................................-......................................... 
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,  
a  
...................................................................................................................................................... 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ................................... 
nr KRS ..................................... 
NIP: ........................................., REGON: ........................................., 
reprezentowanym przez: 
.....................................-......................................... 
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”. 

 
 

W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na 
podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. 
zm.), zawarto umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej 
(osób i mienia) budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wraz z przyległymi terenami. 
 

§ 2 
Umowa zostanie zawarta na okres od 1 kwietnia 2019 od godz. 1200 r. do 31 marca 2022 r. do godz. 1200 lub  
do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy,  
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze. 

 
§ 3 

Miejscem wykonywania zamówienia jest Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Oddział we Włocławku mieszczący się 
przy ul. Piekarskiej 16a (dalej: „Obiekt”). 
 

§ 4 
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 
2) Załącznik nr 2 –Wykazu osób realizujących przedmiot zamówienia, 
3) Załącznik nr 3 – kopia Formularza oferty Wykonawcy, 
4) Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia danych osobowych. 

 
§ 5 

1. Ochrona obiektu pełniona będzie całodobowo we wszystkie dni tygodnia, w tym w niedziele i święta, przez 
jednoosobowy posterunek, zgodnie z zakresem, określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Ochronę wykonywać będą pracownicy Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 
osób i mienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z póżn. zm.) oraz innymi aktami prawa związanymi z realizacją usług 
będących przedmiotem zamówienia. 

 
§ 6 

1. Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia będzie zatrudniać pracowników, na podstawie umowy  
o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),  
w wymiarze nie mniejszym niż 0,5 etatu. 

2. Zamawiający wymaga, aby pracownicy ochrony byli zatrudnieni przez cały okres realizacji Umowy, przez 
Wykonawcę za wynagrodzeniem w  wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę - 
ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. z 2018 poz. 2177). 
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3. Wykonawca nie będzie podejmował żadnych działań w celu obchodzenia wymogów określonych w ust. 2, co 
oznacza że w szczególności będzie ponosił wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym związane  
z zapewnieniem niezbędnych narzędzi, umundurowania, środków łączności, itp. i nie będzie dochodził  
w tym zakresie żadnych należności od pracowników ochrony. 

4. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych przy 
wykonywaniu wszystkich usług objętych umową. W przypadku powstania wątpliwości w zakresie 
zatrudnienia w/w pracowników na podstawie umowy o pracę, za wynagrodzeniem w wysokości nie 
mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) zwrócenia się do Wykonawcy o przedłożenie w wyznaczonym terminie kopii umów o pracę pracowników 

ochrony, zanonimizowanych w zakresie nieistotnym dla niniejszej umowy (np. w zakresie adresu 
zamieszkania, itp.), 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, 
3) zwrócenia się do właściwego inspektoratu pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie 

podstawy zatrudnienia przy realizacji zamówienia, 
4) przeprowadzania przez Zamawiającego kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 

5. Pracownikami Wykonawcy zatrudnionymi przy realizacji umowy winny być osoby: 
1) nie karane, tj. nie występujące/nie zarejestrowane w ewidencji Krajowego Rejestru Karnego; 
2) cechujące się wysoką kulturą osobistą, brakiem nałogów (w szczególności uzależnienia od alkoholu lub 

innych środków odurzających), prezencją właściwą dla Zamawiającego jako instytucji publicznej; 
3) posiadające nie wyższy niż umiarkowany stopień niepełnosprawności, który nie będzie utrudniać ani 

uniemożliwiać należytego wykonywania obowiązków i zadań wynikających z zawartej umowy,  
w szczególności dokonywania obchodów ochranianego obiektu i niektórych zadań technicznego 
utrzymania obiektu, m.in. odśnieżanie; 

4) posiadające sprawność psychofizyczną umożliwiającą podjęcie działań interwencyjnych o charakterze 
ochronnym w przypadku zaistnienia stanu bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia albo 
uszkodzenia majątku; 

5) są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i posiadają czynną umiejętność jej udzielania. 
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do wykonania usługi osób, których wstęp na teren 

budynku Zamawiający uzna za niepożądany, z podaniem uzasadnienia odmowy dopuszczenia ich do pracy.  
Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało odszkodowanie od Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania zmiany osoby wykonującej usługę ochrony, która 
nieprawidłowo wypełnia swoje obowiązki, w którym to przypadku Wykonawca zastąpi takiego pracownika 
innym. Zmiana następuje na pisemne, telefoniczne lub e-mailowe żądanie Zamawiającego, w którym 
wskazane zostaną przyczyny takiego żądania, w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia żądania. 

 
§ 7 

1. Zamawiający zapewni odpowiednie zabezpieczenie techniczne chronionego obiektu przed włamaniem. 
2. Wykonawca ma obowiązek przekazywania Zamawiającemu uwag dotyczących stanu zabezpieczenia obiektu  

i wnioskowania o zmianę tych warunków niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 
 

§ 8 
1. Przed rozpoczęciem świadczenia usług będących przedmiotem umowy Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu: 
1) Wykaz osób realizujących przedmiot zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Umowy; 
2) pisemne oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników 

przy realizacji przedmiotu zamówienia;  
3) pisemne oświadczenie każdej z osób, wyszczególnionej w wykazie wykonującej usługę ochrony, że nie 

występuje/nie jest zarejestrowana w ewidencji Krajowego Rejestru Karnego; 
4) pisemne oświadczenie każdej z osób, wyszczególnionej w wykazie wykonującej usługę ochrony, że 

posiadają odpowiednie, aktualne badania lekarskie, posiadają aktualne szkolenia z zakresu bhp  
i ppoż . 

2. Każda zmiana osoby realizującej przedmiot zamówienia musi być niezwłocznie zgłoszona Zamawiającemu w 
formie pisemnej przed jej faktycznym dokonaniem. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
aktualne dokumenty, o których mowa w ust. 1. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy. 

 
§ 9 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie określone w Formularzu 
oferty, którego kopia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy, w wysokości: 
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brutto: ..............................................  
(słownie:...........................................................................................................................) 
netto: ..............................................  
(słownie:...........................................................................................................................) 
 

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy płatne będzie 
miesięcznie z dołu w równych ratach wynoszących……….….. zł brutto, za każdy pełny miesiąc kalendarzowy 
wykonywania Umowy, zgodnie z Formularzem oferty Wykonawcy, którego kopia stanowi Załącznik nr 3 do 
niniejszej umowy. 

3. W przypadku, gdy okres realizacji Umowy nie obejmuje pełnego miesiąca, wynagrodzenie ustala się 
proporcjonalnie, przy załażeniu, iż jednemu dniowi realizacji Umowy odpowiada 1/30 wynagrodzenia 
miesięcznego, o którym mowa w ust. 2. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3, obejmuje kompletną i ostateczną cenę, uwzględniającą wszystkie 
przewidywane koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności: zysk Wykonawcy, 
wszelkie upusty, podatki (naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty), a także 
pozostałe koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia na warunkach, formie i w zakresie 
określonym w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1), bez których realizacja przedmiotu zamówienia nie 
byłaby możliwa. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający zapłaci w terminie 21 dni, na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej i dostarczonej, do siedziby Zamawiającego, fakturze 
(rachunku). 

6. Zamawiający korzystający z usług Wykonawcy ma prawo do ulg przy dokonywaniu wpłat na Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w wysokościach i na zasadach określonych w art. 22 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.). 

7. W przypadku naliczenia ulgi z tytułu PFRON, Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania stosownej 
informacji w terminie 3 dni od zapłaty faktury przez Zamawiającego. 

 
§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania jakichkolwiek informacji przekazanych przez 
Zamawiającego w celach innych niż wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku  
z wykonywaniem przedmiotu Umowy w trakcie obowiązywania, jak również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
Umowy. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 odnosi się do wszelkich informacji, w szczególności stosowanych u 
Zmawiającego środków zabezpieczeń i informacji dotyczących Obiektu,  niezależnie od tego czy Wykonawca 
otrzymał je bezpośrednio od Zamawiającego, czy też za pośrednictwem osób trzecich, za wyjątkiem 
informacji powszechnie znanych oraz informacji udostępnianych na żądanie sądu, prokuratury lub innych 
uprawnionych organów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

 
§ 11 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności w zakresie objętym niniejszą umową, na sumę gwarancyjną co najmniej  
200 000 zł. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania niniejszej 
umowy, na warunkach określonych w ust.1 i 3 niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego odnowienia sumy gwarancyjnej do kwoty 200 000 zł. 

4. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000 zł brutto, najpóźniej w dniu zawarcia 
niniejszej umowy, a następnie w dniu zawarcia kolejnych umów ubezpieczenia. W przypadku, gdy 
ubezpieczenie nie zostanie opłacone jednorazowo, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu 
kopie dowodów terminowego opłacenia każdej raty składki ubezpieczenia, najpóźniej w dniu, w którym 
powinna/y/ być zapłacona/e/. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 – Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu dokument potwierdzający odnowienie sumy gwarancyjnej, w terminie 7 dni od dnia jej 
odnowienia.  
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§ 12 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach 

i wysokościach: 
1) niewykonanie przez Wykonawcę, w całości lub w części, usług określonych w §1 niniejszej umowy, 

każdorazowo w wysokości 5% wartości wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 9 ust. 2 za: 
a) każdy przypadek niezapewnienia lub tylko częściowego zapewnienia obsady osobowej na 

poszczególnych posterunkach, 
b) każdy przypadek obsady posterunków osobami niespełniającymi wymogów określonych w § 6 pkt 5 

niniejszej umowy, 
c) brak przedłożenia wykazu pracowników wyznaczonych do wykonywania umowy, o których mowa  

w § 8 ust.1 pkt 1, 
d) nie prowadzenie książki dyżurów i raportów, 
e) nie odsunięcie wskazanego przez Wykonawcę pracownika od pracy zgodnie z § 6 ust. 7 niniejszej 

umowy, 
2) nienależytego wykonywania usług określonych w § 1 niniejszej umowy, każdorazowo za zdarzenie,  

w wysokości 1% wartości wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 9 ust. 2, w szczególności 
w przypadku stwierdzenia: 
a) braków w umundurowaniu i wyposażeniu, 
b) nie aktualizowania imiennej listy pracowników  wyznaczonych do wykonania umowy, o której mowa 

w § 8 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Zmawiającemu aktualnej listy, 
c) nieuzasadnionego opuszczenia przez osobę pełniącą dozór posterunku, 
d) pełnienia obowiązków przez osobę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających 
e) niewłaściwego gospodarowania kluczami (wydawanie kluczy osobom nieuprawnionym), 
f) niewłaściwej pomocy i reagowania, a także współpracy z Policją i innymi służbami w przypadku 

zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych, takich jak awarie, pożar, zagrożenia zdrowia i życia ludzi, 
g) niewłaściwego wykorzystania powierzonych Wykonawcy pomieszczeń, systemów oraz wyposażenia 

do celów niezwiązanych z realizacją niniejszej umowy; 
3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia  

z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia netto określonego w § 9 ust.1 
Umowy; 

4) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia  
z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 5 % wartości netto wypłaconego wynagrodzenia 
za zrealizowaną umowę do dnia odstąpienia od niej tj. od daty obowiązywania do daty odstąpienia; 

5) w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę 
lub wykonywania przez pracownika ochrony przedmiotu Umowy z naruszeniem postanowień § 6 ust. 2 
lub 3 Umowy, bądź nieprzedstawienia, na wezwanie Zamawiającego dowodów potwierdzających ich 
zatrudnienie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia 
miesięcznego brutto, za każdy dzień pracy danej osoby lub za każdy przypadek nie przedstawienia 
dowodów zatrudnienia; 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, 
bez obowiązku składania odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Kary umowne będą potrącane po 
doręczeniu Wykonawcy noty obciążeniowej.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania prac objętych Umową osobie trzeciej na koszt  
i ryzyko Wykonawcy w przypadku niedopełnienia obowiązków przez pracowników Wykonawcy, o których 
mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do 
obciążenia Wykonawcy kwotą odpowiadającą wysokości wynagrodzenia wypłaconego osobie trzeciej. 
Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wyrządzone Zamawiającemu przez 
pracowników Wykonawcy, powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, chyba, że szkoda 
powstałaby również w przypadku, gdyby Wykonawca nie działał lub nie zaniechał działania, do którego był 
zobowiązany niniejszą umową. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę zaistnienia jakichkolwiek szkód i strat w czasie i w związku 
 z realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 
Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy szkoda lub strata spowodowana przez Wykonawcę nie zostanie naprawiona w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do potrącenia kwoty, równoważnej wartości 
szkody, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.  

7. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 
poniesiona szkoda przekracza wysokość kar umownych. 
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§ 13 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 
1) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd odmówi 

ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca 
zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji umowy lub nastąpi likwidacja 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie 
majątku Wykonawcy lub znacznej jego części – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 
w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny. 

2) Wykonawca, nienależycie wykonuje umowę, w szczególności, gdy opóźnienie w wykonaniu obowiązku,  
o którym mowa w §6 ust. 1 przekroczy łącznie 21 dni – odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w każdym czasie na zasadach określonych w ustawie 
– Kodeks cywilny, w szczególności, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług wynikających z Umowy, pomimo pisemnego wezwania 
Zamawiającego, w terminie 5 dni od doręczenia wezwania - w takim przypadku Zmawiający może 
rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym,  

2) Wykonawca przerwał realizację wykonywania Usług i przerwa trwa dłużej niż 3 dni robocze – - w takim 
przypadku Zmawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym; 

3) Wykonawca utracił koncesję uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej dotyczącej 
ochrony osób i mienia –w takim przypadku Zmawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo jej wypowiedzeniu należy złożyć Wykonawcy w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy musi zawierać 
uzasadnienie. 

5. W razie odstąpienia od Umowy albo jej wypowiedzenia, Strony Umowy dokonują zgodnie z postanowieniami 
Umowy, odpowiedniego rozliczenia należycie zrealizowanych przez Wykonawcę usług oraz ewentualnych 
należności z tytułu kar umownych, odszkodowań i kwot, o których mowa w § 12 ust. 3 Umowy. 

 
§ 14 

1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem możliwości dokonania zmian przewidzianych 
w niniejszym paragrafie.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizacje 
umowy, w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. 

3. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2, skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, każda ze Stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących 
tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może wystąpić do drugiej Strony o dokonanie 
odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia. 

4. Podstawą dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia będzie przedstawiona każdorazowo 
Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, potwierdzająca wpływ wejścia w życie przepisów 
dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji wraz  
z uzasadnieniem zmiany wynagrodzenia. 

5. Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji zasadności oraz 
poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia. 
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6. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez obie 
strony wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Z zastrzeżeniem wynikającym z postanowień art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz 
postanowień ust. 8, wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Nie wymagają formy pisemnej zmiany umowy dotyczące adresów, numerów telefonów, faksów, poczty 
elektronicznej Stron Umowy. 

9. Odpowiednio każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany, o której mowa w ustępie 8, w zakresie jej 
dotyczącym, powiadamiając o tym pisemnie drugą stronę. 
 

§ 15 
1. Informacje udostępniane Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu Umowy, będą traktowane przez 

Wykonawcę jako dane prawnie chronione, w czasie obowiązywania Umowy po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu  
i odstąpieniu od niej, bez względu na przyczynę i mogą być ujawniane wyłącznie osobom i upoważnionym 
przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja przedmiotu Umowy, pod rygorem pociągnięcia 
Wykonawcy do odpowiedzialności za naruszenie poufności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały udostępnione 
przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim bez pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

3. Zobowiązanie do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji przez Wykonawcę, o których mowa  
w ust. 1 powyżej obejmuje: 

1) dane osobowe – chronione na podstawie 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 i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

2) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego 
chronione na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w tym zakresie u Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji, w posiadanie których wejdzie w trakcie 
wykonywania przedmiotu Umowy, w szczególności: 

1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek formie w całości 
lub w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności, 

2) zapewnienia, że personel oraz inni współpracownicy Wykonawcy, któremu informacje zostaną 
udostępnione, nie ujawni i nie zezwoli na ujawnienie w jakiejkolwiek formie w całości lub w części 
osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, 

3) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub 
dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji, 

4) niewykorzystywania informacji do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z Umowy bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do 
Zamawiającego, wynikających z wykorzystania przez Wykonawcę lub osoby, którymi Wykonawca się 
posługuje, informacji uzyskanych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy w sposób naruszający jej 
postanowienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku 
ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, pozostającym w sprzeczności z postanowieniami 
Umowy.  

7. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust 3 powyżej nie dotyczy 
przypadków, gdy informacje te: 

1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia postanowień Umowy, 
2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej, w takim 
przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji, o których mowa w 
ust. 1 powyżej nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu 
obowiązkowi. 

8. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku 
udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, a także podejmie wszelkie działania konieczne 
do zapewnienia, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej dokonało się w sposób 
chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym. 

9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
której wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 
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§ 16 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 
zamówień publicznych, ustawy Prawo pocztowe oraz inne powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy 
prawa. 

§ 17 
Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 18 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 19 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY 
 

W związku z realizacją wymogów 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)1 (RODO), administrator informuję o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach 
związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 
 
I. Administrator 
Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Dyrektor Urzędu Statystycznego  
w Bydgoszczy mający siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.  
 
II. Inspektor ochrony danych. 
Z inspektorem ochrony danych (IOD) mogą się Państwo  kontaktować: 

 pocztą tradycyjną na adres: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 
Bydgoszcz, z dopiskiem  IOD 

 pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod_usbdg@stat.gov.pl   
 
III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze dotyczącego zawarcia umowy w 
wyniku udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”. Celem przetwarzania danych 
osobowych jest realizacja umowy i dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. 
 

IV. Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, w tym dostawcy 
usług organizacyjnych umożliwiających wykonanie umowy, osoby i podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
 

V. Okres przechowywania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach2 oraz rozporządzenia w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, 
przekazywania materiałów archiwalnych3 i przepisami wewnętrznymi administratora. 
 
VI. Prawa osoby, której dane dotyczą 
Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
 do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  
 do usunięcia danych osobowych; 
 do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e RODO, w zakresie, w jakim przetwarzanie 
jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa 
państwa członkowskiego, któremu podlega administrator oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń, 

 przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

 sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

                                                 
1 Rozporządzenie 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, z późn. zm.)  
2 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) 
3 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania 
dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1743) 

mailto:iod_usbdg@stat.gov.pl


  

 
9 

VII. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych 
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem i 
realizacją umowy. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy Pzp.  
 
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji. 
 
IX. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) 

lub organizacji międzynarodowych. 
W związku z realizacją umowy Państwa dane  nie będą  przekazywane do państw z poza EOG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 
10 

Załącznik nr 4 do Umowy 
 

WZÓR UMOWY 
UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych  

 
zawarta w dniu …….....….. w Bydgoszczy pomiędzy: 
...................................................................................................................................................... 
NIP: ........................................., REGON: ........................................., 
reprezentowanym przez:  
.....................................-......................................... 
zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Administratorem Danych”  
a 
...................................................................................................................................................... 
wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ................................... 
nr KRS ..................................... 
NIP: ........................................., REGON: ........................................., 
reprezentowanym przez: 
.....................................-......................................... 
zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Podmiotem przetwarzającym dane osobowe” 
i zwanych dalej łącznie „Stronami” lub osobno „Stroną”. 

  
 

Mając na  uwadze, że Strony zawarły w dniu …………………. r. umowę nr ……………., której przedmiotem jest 
świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (osób i mienia) budynku Urzędu Statystycznego  
w Bydgoszczy wraz z przyległymi terenami Oddział we Włocławku - dalej „Zlecenie”, Strony postanawiają co 
następuje:  
 

§ 1 
1. Przedmiotem Umowy powierzenia danach osobowych (dalej: umowa powierzenia)  jest określenie 

warunków, na jakich Wykonawca będzie miał dostęp do danych osobowych pracowników Urzędu 
Statystycznego w Bydgoszczy w budynku we Włocławku przy ul. Piekarskiej 16a (Oddział we Włocławku)  
w zakresie: imię i nazwisko pracownika oraz numer pokoju do którego jest upoważniony do pobierania 
kluczy, imienia i nazwiska oraz numeru telefonu do osoby wyznaczonej do kontaktu w sytuacjach nagłych 
oraz  imienia i nazwiska osób wykonujących czynności na zlecenie Urzędu Statycznego, którym wydaje się 
przepustkę do pobierania kluczy lub przebywania poza godzinami urzędowania w związku z wykonywaniem 
„Zlecenia”  wyłącznie w celu realizacji zadań określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, którego kopia 
stanowi załącznik nr 1 do umowy …………….. z dnia …………………  

2. Zamawiający zwany również Administratorem Danych powierza Wykonawcy - Podmiotowi przetwarzającemu 
dane osobowe w trybie art. 28 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 (w dalszej „RODO”) 
dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w Umowie. 

3. Zamawiający powierza do przetwarzania dane osobowe, a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania 
zgodnego z Umową powierzenia, RODO, ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony danych osobowych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu czynności określonych w Umowie powierzenia do 
zachowania  
w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych, do których będzie miał dostęp w związku  
z dokonywaniem czynności przy przetwarzaniu danych osobowych zarówno w trakcie Umowy jak i po jej 
ustaniu, a w szczególności zobowiązuje się: 

1) nie kopiować (na jakichkolwiek nośnikach), nie odtwarzać, nie rozprowadzać ani nie rozpowszechniać 
lub udostępniać w żaden inny sposób, na rzecz jakichkolwiek osób trzecich, jakichkolwiek informacji 
lub danych osobowych przetwarzanych w ramach Umowy lub zbieranych w celu włączenia do zbioru 
danych w związku z realizacją Umowy; 

2) nie wykorzystywać powyższych informacji lub danych osobowych na swoją własną korzyść lub korzyść 
osób trzecich; 

3) nie ujawniać środków ochrony fizycznej, technicznej i organizacyjnej oraz zabezpieczeń 
teleinformatycznych stosowanych przez Administratora Danych w odniesieniu do zbioru powierzonych 
do przetwarzania danych osobom nieupoważnionym. 

5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zadań wynikających z Umowy powierzenia stronie trzeciej. 
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Wykonawca na zasadach ogólnych odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów, w tym za 
szkody powstałe w wyniku udostępnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym, ich zabraniem 
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów, nieuprawnioną 
zmianą danych, uszkodzeniem lub zniszczeniem, które nastąpiły z winy Wykonawcy.  

6. Zgodnie z art. 28 ust. 10 RODO, Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec osób, których dane 
są przetwarzane w związku ze Zleceniem z tytułu jakiejkolwiek szkody poniesionej przez te osoby, a 
wynikającej lub związanej z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów prawa powszechnie obowiązującego 
dotyczących ochrony danych osobowych lub postanowień Umowy, jeśli naruszy przepisy RODO przy 
określaniu celów i sposobów przetwarzania.  
 

§ 2 
Na podstawie Umowy powierzenia Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, w ramach 
Zlecenia tylko w takim celu i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania Zlecenia, zgodnie z § 1 
ust. 1 Umowy. 
   

§ 3 
1. Wykonawca przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki techniczne  

i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczyć 
dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania 
danych oraz może wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych (zwany dalej „IOD”) i/lub  będzie wykonywał 
obowiązki związane z ochroną danych osobowych samodzielnie*.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania w szczególności następujących warunków 
realizacji Umowy powierzenia:  

1) przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w § 1 ust.1 Umowy bez możliwości dalszego 
przekazywania danych; 

2) zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do 
zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania 
tajemnicy, a także by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Wykonawcy, która ma dostęp do 
danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na jego polecenie; 

3) nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały 
dane osobowe w celu realizacji Umowy;  

4) podejmowania wszelkich środków wymaganych art. 32 RODO, a w szczególności wdrożenia 
odpowiednich środków fizycznych, technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia odpowiedniego 
stopnia bezpieczeństwa odpowiadającemu ryzyku przetwarzania tych danych; 

5) zapewnienia pomocy Zamawiającemu w zakresie wywiązywania się z obowiązku odpowiadania na 
żądania osoby, której dane dotyczą, w przedmiocie jej praw określonych w RODO poprzez odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne przy uwzględnieniu charakteru dozwolonego przetwarzania oraz 
dostępnych Wykonawcy informacji i danych;  

6) udostępniania Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków 
Wykonawcy wynikających z Umowy powierzenia i przepisów powszechnie obowiązujących oraz 
umożliwienia Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzenie 
audytów i inspekcji oraz współpracy w tym zakresie na zasadach określonych w § 4 Umowy 
powierzenia;  

7) jeżeli zdaniem Wykonawcy wydane w trakcie audytu lub inspekcji polecenia stanowią naruszenie 
przepisów RODO lub innych przepisów o ochronie danych - niezwłocznego poinformowania 
Zamawiającego; 

8) w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych 
osobowych przyjęcie zasad postępowania zgodnie z § 5 Umowy powierzenia. 

3. W zakresie przestrzegania i stosowania zabezpieczeń fizycznych i organizacyjno–technicznych Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność jak administrator danych, z wyłączeniem odpowiedzialności za sposób, w jaki 
Zamawiający wykorzystuje swoją bazę i przetwarza w niej dane osobowe. 

4. W przypadku korzystania z urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych 
osobowych, będących własnością lub znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy, Wykonawca oświadcza, że 
używane do przetwarzania danych osobowych urządzenia i systemy zapewniają adekwatny sposób 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa 
w art. 32 RODO. 
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§ 4 
1. Zamawiający ma prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie warunków przetwarzania powierzonych danych 

osobowych w celu sprawdzenia czy przetwarzanie przez Wykonawcę przekazanych danych osobowych jest 
zgodne z postanowieniami RODO, Umowy  powierzenia oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
dotyczącymi ochrony danych osobowych.  

2. Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest pisemne zawiadomienie Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 2 
dni przed planowanym terminem jej przeprowadzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Kontrola może nastąpić z pominięciem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 w przypadku uzasadnionego 
podejrzenia lub powzięcia informacji od osób trzecich o rażących naruszeniach Wykonawcy w zakresie 
ochrony danych osobowych lub zapisów Umowy. 

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się Wykonawcy.  
5. Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania może wnieść zastrzeżenia do protokołu.  
 

§ 5 
1. Wykonawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godz., 

od dowiedzenia się o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować odpowiedzialnością Zamawiającego lub 
Wykonawcy na podstawie przepisów związanych z ochroną danych osobowych, także o kontrolach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych lub świadczonych usług prowadzonych przez osoby trzecie/ 
podmioty trzecie. 

2. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godz.: 

1) poinformować o tym Administratora Danych, poprzez zawiadomienie Inspektora Ochrony Danych 
wyznaczonego przez Administratora Danych, podając wszelkie informacje dotyczące naruszenia; 

2) ustalić przyczynę naruszenia; 
3) podjąć wszelkie czynności mające na celu usunięcie przyczyn i skutków naruszenia oraz zabezpieczenie 

danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami; 
4) zebrać wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i 

przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości. 
3. Zawiadomień, o których mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca dokona na adres mailowy: 

iod_usbdg@stat.gov.pl lub na numer telefonu: 52 36 69 486, kom. 609 960 959. 
 

§ 6 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji, które powzięły w trakcie 

obowiązywania Umowy oraz w związku z jej realizacją, chyba, że druga Strona zwolni Stronę z takiego 
obowiązku lub obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Postanowienia ust. 1, pozostają w mocy również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. 
3. Wykonawca zobowiąże pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych do zachowania  

w poufności, w ramach tajemnicy służbowej, wszelkich informacji lub danych osobowych, do których mogą 
mieć dostęp w związku z dokonywaniem czynności przy przetwarzaniu danych osobowych, jak również do 
nieujawniania stosowanych środków ochrony i zabezpieczeń. 

4. Wykonawca wyciągnie stosowne konsekwencje wobec pracowników, którzy w jakikolwiek sposób naruszą 
tajemnicę służbową, o której mowa w ust. 3 lub zasady przetwarzania danych osobowych określone  
w Umowie powierzenia, w szczególności pozbawi tych pracowników możliwości dalszego przetwarzania 
danych osobowych zawartych w zbiorach danych Zamawiającego, w tym zbierania danych (jeżeli ma to 
zastosowanie). 

 
§ 7 

Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane  
w związku z Umową powierzenia z tytułu jakiejkolwiek szkody poniesionej przez te osoby, wynikającej lub 
związanej z naruszeniem przez Wykonawcę jakichkolwiek przepisów dotyczących ochrony danych osobowych 
lub postanowień Umowy powierzenia. 

 
§ 8 

Wykonawca oświadcza, że, jako administrator danych, osobiście wykonuje czynności związane z ochroną 
danych osobowych i pełni nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych powierzonych Zamawiającego. * 
Wykonawca oświadcza, że Inspektorem Ochrony Danych Wykonawcy na dzień podpisania Umowy jest: 
..............................................................................................................................................................................................  
      (imię i nazwisko) 
     (funkcja)      (zakres umocowania) 
telefon kontaktowy …................................................, adres mailowy .....................................................................* 

mailto:iod_usbdg@stat.gov.pl
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§ 9 
1. Po zakończeniu obowiązywania Zlecenia lub Umowy Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, usunąć 

bezpowrotnie lub zwrócić Zamawiającemu powierzone dane osobowe oraz inne informacje, których 
przetwarzanie na podstawie Umowy zlecił mu Zamawiający chyba, że prawo Rzeczpospolitej Polskiej i/lub 
Unii Europejskiej nakazuje przechowywanie danych osobowych przez określony czas. Podmiot 
przetwarzający dane osobowe zobowiązany jest do wykonywania obowiązków określonych w § 5 Umowy 
przez cały czas przechowywania danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego. 

2. Z usunięcia lub przekazania danych, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca sporządzi pisemny 
protokół, który przekaże Zleceniodawcy w terminie 14 dni od dnia usunięcia lub przekazania danych.  

3. W razie niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1 lub 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości  1 000,00 złotych (słownie:  tysiąc złotych). Nie wyklucza to dochodzenia przez 
Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 10 

1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Zlecenia i wygasa automatycznie z chwilą 
wygaśnięcia Zlecenia.  

2. Umowa powierzenia  może być rozwiązana przez każdą ze Stron:  
1) na podstawie porozumienia Stron z terminem rozwiązania ustalonym przez Strony 
2) w drodze wypowiedzenia Umowy z dwumiesięcznym terminem wypowiedzenia poprzez złożenie 

oświadczenia drugiej Stronie. 
3. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę powierzania bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, 

gdy Wykonawca rażąco narusza postanowienia tej Umowy oraz przepisy powszechnie obowiązujące w 
zakresie ochrony danych osobowych, stwierdzone w szczególności na podstawie protokołów z inspekcji i 
audytów Wykonawcy lub podmiotów trzecich albo gdy Wykonawca  nie podda się kontroli, o której mowa w 
§ 4  lub  utrudnia jej przeprowadzenie bez uzasadnionych przyczyn.  

4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 postanowienia § 9 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Umowy stosuje się 
odpowiednio.   

 
§ 11 

1. Strony deklarują współpracę w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych 
z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności z RODO. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pomocy Zamawiającemu w wywiązywaniu się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w 
art. 13 - 19 RODO. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 
Wykonawcę danych osobowych określonych w Umowie powierzenia, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej 
lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych w szczególności o kontrolach i inspekcjach prowadzonych przez inspektorów 
upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie 
danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego. 

4. Strony ustalają, że w zakresie wynikającym z nowych i zmian przepisów w zakresie ochrony danych 
osobowych, w tym sektorowych lub wytycznych Urzędu Ochrony Danych Osobowych będą dokonywać 
renegocjacji warunków Umowy lub podpiszą nową umowę zapewniającą kontynuację współpracy. 

 
§ 12 

1. Strony postanawiają, że we wszelkich sprawach nieobjętych Umową powierzenia stosuje się przepisy prawa 
polskiego. 

2. Wszelkie spory związane z zawarciem i wykonaniem Umowy powierzania będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

3. Wszelkie zmiany Umowy powierzania wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. Umowa powierzenia sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 

 
WYKONAWCA: 

 
 

 
* niepotrzebne skreślić 


