
 

 

 

 
Załącznik Nr 2 

 

UMOWA ……………..  

zawarta w dniu …………………... pomiędzy: 

Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle, z siedzibą:  

ul. Mickiewicza 4, 38-200 Jasło, NIP: 685-19-50-176, reprezentowaną przez: Robert Snoch - 

Dyrektor, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

a 

……………………………………………………………………………………. prowadzącym działalność gospodarczą 

pod nazwą .…………..………………..……………………..….. z siedzibą .……………….………..…….……... 

NIP: ………...…………….…, REGON: .……………     …..., zwanym dalej WYKONAWCĄ. 

 
§ 1 

1 Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz  
Zamawiającego zamówienia : 

 
Zadanie 1. - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pn.: ,,Budowa budynku 

Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z wewnętrznymi instalacjami na zewnątrz budynku: 

kanalizacji sanitarnej, gazowej, elektrycznej oraz przyłączami: wodociągowym, kanalizacji 

sanitarnej” w Szebniach, budynek zlokalizowany na działkach nr ewid. 378, 379. 

 

Zadanie 2. - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pn.: „Budowa budynku 

garażowego wraz z instalacjami kanalizacyjną i elektryczną na zewnątrz budynku oraz 

przyłączem wodociągowym ze studni własnej i kanalizacyjnym” zlokalizowanego na dz. nr 

ewid. 1581, obr. Osobnica, gm. Jasło. 

 

Zadanie 3. - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej  pn.: „Termomodernizacja 

budynku ZOZ w Osobnicy” zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1513/7, obr. Osobnica, gm. Jasło. 

 
        Szczegółowy zakres projektu : 
 

Zadanie nr 1: 

 

 Budynek ZOZ w technologii tradycyjnej: fundamenty żelbetowe, ściany murowane, stropy 
żelbetowe, więźba dachowa drewniana, dach przykryty blachą na rąbek – powierzchnia 
zabudowy ok. 340m2 

 Projekt wnętrz w zakresie poczekalni i korytarzy 

 Instalacje sanitarne w budynku ZOZ: instalacja wodna (woda zimna/ciepła, kanalizacyjna, 
C.O. (pompa ciepła gazowa), gazowa 

 Instalacje elektryczne w budynku ZOZ: elektryczna, niskoprądowa (internet) 

 Instalacje wentylacyjne w budynku ZOZ: wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, 
klimatyzacja 

 Przyłącza do budynku: wodociągowe (studnia własna), kanalizacji sanitarnej 



 

 

 Zagospodarowanie terenu – place i drogi utwardzone z kostki betonowej, wyznaczenie 
miejsc parkingowych w tym miejsce dla niepełnosprawnego, odwodnienie, oświetlenie, 
zieleń niska, ogrodzenie panelowe, kontrola wjazdu (brama przesuwna lub szlaban) 

 Projekt zjazdu z drogi powiatowej na działkę Inwestora (jeden zjazd) 

 Opracowanie dokumentacji kosztorysowej z przedmiarem i STWiORB – dla wszystkich branż 
tj. budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz instalacji wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacji 

 Opracowanie mapy do celów projektowych dla inwestycji (obejmuje budynek oraz trasy 
przyłączy) 

 Wykonanie badań gruntu przed przystąpieniem do projektu posadowienia budynków 
(około 4 odwiertów wraz z opracowaniem opinii geotechnicznej) 

 

Zadanie nr 2: 
 

 Budynek garażowy w technologii tradycyjnej: fundamenty żelbetowe, ściany murowane, 
stropy żelbetowe, więźba dachowa drewniana, dach przykryty blachą na rąbek – 
powierzchnia zabudowy ok. 125m2 

 Garaż z przeznaczeniem dla wozu bojowego OSP oraz dla dwóch samochodów terenowych 
(Inwestor poda wymiary aut) 

 Wymiana podłogi w budynku rehabilitacji – część piwnic – wschodnie skrzydło budynku 

 Utwardzenie placów manewrowych przy budynku rehabilitacji (od strony północnej oraz 
zachodniej) 

 Zakłada się dojazd do budynku garażowego z działki Inwestora nr ewid. 9679/1 

 Instalacje sanitarne: instalacja wodna (woda zimna/ciepła, kanalizacyjna), przełożenie sieci 
gazowej i przełożenie sieci kanalizacji sanitarnej z uwagi na kolizję z proj. garażami 

 Instalacje elektryczne: elektryczna wewnętrzna + elektryczna na zewnątrz budynku – 
zasilanie z budynku rehabilitacji 

 Instalacje wentylacyjne: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepła, 
odciąg spalin (garaż OSP) 

 Przyłącza do budynku: wodociągowe (studnia własna), kanalizacji sanitarnej 

 Zagospodarowanie terenu – place i drogi utwardzone z kostki betonowej, oświetlenie 

 Opracowanie dokumentacji kosztorysowej z przedmiarem i STWiORB – dla wszystkich branż 
tj. budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych 

 Opracowanie mapy do celów projektowych dla inwestycji 

 Wykonanie badań gruntu przed przystąpieniem do projektu posadowienia budynków 
(około 3 odwiertów wraz z opracowaniem opinii geotechnicznej) 

 
Zadanie nr 3: 

 

 Inwentaryzacja przedmiotowego budynku – powierzchnia zabudowy ok. 155m2, częściowe 
podpiwniczenie, parter oraz 1 piętro, stropodach z płyt korytkowych pokryty warstwami 
papy 

 Projekt termomodernizacji budynku – docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie 
ścian zewnętrznych, docieplenie i wykonanie warstwy membrany PVC na stropodachu, 
wymiana obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej 

 Remont strefy wejściowej do budynku (utwardzenie, pochylnia dla niepełnosprawnych) 

 Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej, utwardzenie dojścia i 
dojazdu 

 Remont ogrodzenia od strony północnej na długości ok. 60mb 



 

 

 Wykonanie kosztorysów, przedmiarów oraz STWiORB – dla branży budowlanej oraz 
elektrycznej 

 

Informacje dodatkowe: 
• Podział dokumentacji ze względu na wymaganą procedurę urzędową (zgłoszenie, 
pozwolenie na 
budowę) oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń/ uzgodnień, 
 

2 Dokumentacja projektowa obejmować będzie – dla każdego obiektu oddzielnie: 
1 Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany - w zakresie 

niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia (tylko w 
przypadku jeżeli wymagane jest takie postępowanie) wraz z wszystkimi niezbędnymi 
uzgodnieniami – 3 egz. + wersja elektroniczna w formacie .pdf (na płycie CD) 

2 Projekt techniczny – 3 egz. + wersja elektroniczna w formacie .pdf (na płycie CD) 

3 Przedmiar robót z podziałem na branże i CPV – 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie 
.pdf (na płytce CD) 

4 Kosztorys inwestorski – 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie .pdf (na płycie CD); 
5 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. + wersja 

elektroniczna                 w formacie .pdf. (na płycie CD). 
3 Przedmiot umowy należy opracować z uwzględnieniem w szczególności: 

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 2019 
z póź.zm); 

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333 z póź. ze zm.); 

c) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz.U.2020 poz.55 z póź.zm..); 

d) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 
września 2020r.                w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609 .); 

e) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.                        Z 2004 r., nr 
130, poz. 1389); 

f) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(Dz. U. Z 2013 r., poz. 1129): 

g) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2020r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu 
remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  (Dz. U. z 2020 r.  poz. 879 ze zm.); 

h) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

(Dz.U.2019.1065). 

4 Wykonawca w opracowanej dokumentacji projektowej (rysunki, opisy techniczne), w 
specyfikacjach technicznych, przedmiarach i kosztorysach nie będzie używał nazw własnych 
wyrobów, nazw producentów materiałów, czy urządzeń ani też nie będzie podawał typów, 
nazw fabrycznych i innych oznaczeń mogących jednoznacznie wskazywać na dany wyrób, a 
jedynie szczegółowe parametry techniczne takich materiałów, czy urządzeń określające ich 
standardy jakościowe. W przypadku, gdy jednoznaczne określenie jakości danego wyrobu nie 
będzie możliwe poprzez podanie szczegółowych parametrów technicznych, dopuszcza się 



 

 

podanie typu lub producenta, lecz z wyraźnym zaznaczeniem, iż jest to rozwiązanie 
przykładowe, służące jedynie do określenia jakości urządzenia czy materiału, o którym mowa. 
Dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych parametrach. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zastrzega sobie prawo zwracania się do Zamawiającego o dodatkowe dokumenty  
i informacje, jakie okażą się potrzebne do poprawnego merytorycznie wykonania przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy, a Zamawiający zobowiązuje się takie informacje dostarczyć, 
jeżeli znajdują się w jego posiadaniu. 

 
§ 3. 

1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością zgodnie  
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością rozwiązań technologicznych  
i budowlanych, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi. 

2 Wykonawca wykona przedmiot umowy i dostarczy Zamawiającemu wraz z oświadczeniem, że 
dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, w terminie do: Etap 1 
do 21 stycznia 2022r. oraz etap 2 do 31 maja 2022r.. 

 
§ 4. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy. 
 

§ 5. 
1 Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości : …………… 

zł netto,kwota brutto w wysokości:  ……………….. zł (słownie: ………….). Wynagrodzenie będzie 
płacone w dwóch etapach: Etap 1 obejmuje opracowanie koncepcji projektowej dla wszystkich 
zadań, etap 2 obejmuje wykonanie pozostałej części umowy. 

Wynagrodzenie z podziałem na etapy: 
Etap 1: 
Kwota netto: ……………….. zł (słownie: ……………………..………………………………... 00/100) 
Kwota brutto: ………………... zł (słownie: ……………………..………………………………...  00/100) 
Kwota VAT (…..%): ……………. zł (słownie: ……………………..………………………………...  00/100) 
Etap 2: 
Kwota netto: ……………….. zł (słownie: ……………………..………………………………... 00/100) 
Kwota brutto: ………………... zł (słownie: ……………………..………………………………...  00/100) 
Kwota VAT (…..%): ……………. zł (słownie: ……………………..………………………………...  00/100) 
 

2 Kwota określona w ust. 1 jest kwotą ostateczną, obejmującą wszystkie koszty  
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz wynagrodzenie za przeniesienie praw 
autorskich. 

3 Wraz z podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego majątkowe prawa autorskie w zakresie pól eksploatacji określonych w art. 50 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231). 

4 Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Faktura 
będzie płatna            w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania po pozytywnym protokolarnym 
odbiorze przedmiotu umowy. 

5 Nabywca: Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle,  
ul. Mickiewicza 4, 38-200 Jasło, NIP: 685-19-50-176, Odbiorca: Samodzielny Publiczny Miejsko-
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle, ul. Mickiewicza 4, 38-200 Jasło, NIP: 685-19-50-176 

6 Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy w ciągu 14 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Błędnie wystawiona 
faktura VAT lub brak protokołu odbioru spowodują naliczenie ponownego 14-dniowego terminu 
płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 



 

 

Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT w formie  papierowej lub elektronicznej.  
Rozliczenie płatności dokonywane będą za pośrednictwem metody podzielonej płatności (Split 
payment) a wykazany rachunek na fakturach jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń 
na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn.zm.), oraz ujęty w 
wykazie "Biała lista podatników VAT". 

7 Wierzytelności objęte umową nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu) na rzecz osób  
trzecich. 

8 Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń swoich wierzytelności z tytułu kar umownych  
lub odszkodowań z wierzytelności Wykonawcy określonej w fakturze. 

 
§ 6 

1 Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności w następujących 
wypadkach i wysokościach: 
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto o 
którym mowa w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust.1, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi  
w wysokości 0,2% od całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust.1, za 
każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego, 

d) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, mogące skutkować niemożnością 
osiągnięcia celu, jakim jest niewadliwe wykonanie zadania inwestycyjnego – do 
wysokości poniesionych strat. 

e) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy wynikające z art. 29 ustawy Prawo 
zamówień publicznych - do wysokości poniesionych kar nałożonych na Zamawiającego.. 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1. 

2 Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 
kar umownych, na zasadach ogólnych. 

§ 7. 
1 Zmiana umowy może nastąpić: 

1 po ewentualnych urzędowych zmianach w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym 
zmianach podatku VAT. 

2 w okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na 
potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony 
więzi prawnej: 
a o charakterze niezależnym od stron, 
b którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 
c którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, 
d którego nie można przypisać drugiej stronie. 
Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o 
tym fakcie drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości 
powoływania się na klauzulę siły wyższej. Opóźnienia muszą być udokumentowane 
stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz 
zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia opóźnień strony ustalą 



 

 

nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 

2 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych określonych w 
kodeksie cywilnym, dodatkowo także: 
a) w razie wystąpienia 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 7 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 

b) zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) w razie wszczęcia postępowania upadłościowego lub naprawczego Wykonawcy, zajęcia 

majątku Wykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postępowania 
egzekucyjnego, a także wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających lub 
ograniczających swobodne wykonywanie przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy, 

3 Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru, 
b) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania 

do zapłaty w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury, określonego w 
umowie, 

4 Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 8. 
1 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot umowy. 

Okres gwarancji będzie trwał do czasu wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi na obiekt 

wykonany na podstawie opracowania projektowego stanowiącego przedmiot umowy, jednakże 

nie dłużej niż 5 lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Niezależnie od 

gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady dzieła. 

2 Zamawiający wykonując uprawnienia wynikające z gwarancji lub rękojmi, w przypadku 
stwierdzenia wad opracowania projektowego dostarczonego przez Wykonawcę może: 
a żądać usunięcia wad wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, a po 

bezskutecznym upływie tego terminu, może zlecić usunięcie wad i usterek innemu 

podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy lub żądać zwrotu wynagrodzenia; 

b odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli wady nie zostały usunięte w terminie 

określonym przez Zamawiającego oraz naliczać kary za nieterminowe usunięcie wad do dnia 

odstąpienia od umowy. 

 
§ 9. 

Ochrona danych osobowych 
                                                                   
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 
niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 
4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 
„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 
tego przepisu. 



 

 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się: 

a. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 

oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą, 

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 

32 Rozporządzenia, 

c. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

d. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które 

będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

e. zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w 

celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 

przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/zwraca Zamawiającemu wszelkie 
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 
5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 
6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza 
je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 
7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia, ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 
osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 
8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o 
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni 
10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego.   
12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 
Wykonawcę. 
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy 
w zakresie obowiązku ochrony danych. 
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 
Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, 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 prowadzonych przez inspektorów 
upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 



 

 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 
uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 
elektronicznej („dane poufne”). 
16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym 
celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z 
obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 
 

§ 10. 
 
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 11. 

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 12. 
Spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 13. 
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa  dla Zamawiającego 
jeden dla Wykonawcy. 
 
 
Wykonawca:          Zamawiający: 
 


