ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
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§1
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług
geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi
dysponuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego, zgodnie z opisem zawartym w formularzu
cenowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy.
Usługi będące przedmiotem zamówienia należy wykonać z należytą starannością.
Za należytą staranność strony uznają wykonanie usługi z wykorzystaniem niezbędnej
wiedzy, umiejętności, doświadczenia i dobrego obyczaju.

§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi geodezyjne określone niniejszą umową w trybie
i w sposób określony przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne, instrukcje
techniczne, wytyczne techniczne, a także zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia
oraz
zaleceniami
właściwych
rejonowo
ośrodków
dokumentacji
geodezyjno–kartograficznej i Zamawiającego.
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§3
Upoważnionymi pracownikami Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą są:
1) …………………………………………………………………………………………….,
2) …………………………………………………………………………………………….,
w Sekcji Gospodarowania Zasobem KOWR OT w Olsztynie.
Upoważnieni pracownicy Zamawiającego, prowadzić będą również nadzór nad
wykonywanymi zadaniami oraz będą dokonywali ich kontroli, odbioru i potwierdzenia
prawidłowego ich wykonania.
Wykonawca wyznacza do kontaktów w sprawie realizacji umowy z Zamawiającym
Pana/Panią ……………..……., telefon nr ……….…….……….., e-mail: ………………………….
Strony umowy zobowiązują się do podejmowania wszelkich niezbędnych działań,
w szczególności
podjęcia
współdziałania
w celu
sprawnego,
terminowego
i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
§4
Termin realizacji poszczególnych zleceń został określony w formularzu cenowym,
stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy.
Termin realizacji zleconych prac geodezyjnych może ulec zmianie w wyjątkowych,
pojedynczych przypadkach, na uzasadniony i pisemny wniosek Wykonawcy, złożony
niezwłocznie, przed upływem terminu wykonania danego zlecenia w następujących
sytuacjach:
1) opóźnień będących następstwem działania organów administracji, w szczególności:
a) przekroczenia określonych przez prawo terminów wydania przez organy
administracji ustaleń, zawiadomień, postanowień, decyzji itp. – przedłużenie tylko
o okres przekroczenia ustawowych terminów;
b) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych zawiadomień,
postanowień, decyzji itp. niepowstałej z winy Wykonawcy;
c) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu
lub organu, czego nie przewidziano przy zawieraniu umowy;
2) udokumentowanych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie
usług,
3) w przypadku konieczności przeprowadzenia więcej niż 1 postępowania
administracyjnego lub sądowoadministracyjnego;
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zachodzi konieczność wykonania rozgraniczenia czego nie można było wcześniej
przewidzieć.
Za uzasadniony wniosek należy rozumieć pisemną prośbę Wykonawcy o przedłużenie
terminu wykonania usługi wraz z załączoną dokumentacją, z której jednoznacznie będzie
wynikać, że termin wykonania usługi nie może zostać dotrzymany z przyczyn nieleżących
po stronie Wykonawcy.
§5
Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego sporządzania i dostarczania
Zamawiającemu projektów pism, wniosków itp. do poszczególnych urzędów w formie
elektronicznej na adres: ………………………………….
Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru dokumentacji w terminie 14 dni licząc
od dnia jej złożenia w siedzibie Zamawiającego.
Terminem odbioru usługi geodezyjnej jest data przyjęcia dokumentacji geodezyjnokartograficznej bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
Dowodem przeprowadzenia odbioru będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej bez zastrzeżeń przez uprawnionego
pracownika Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający może odmówić odbioru dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
wykonanej wadliwie.
Fakt odmowy odbioru dokumentacji wykonanej wadliwie oraz jej przyczynę, a także
ewentualne ustalenia, co do sposobu i terminu usunięcia wad, naniesienia poprawek
i uzupełnień, spisuje się w protokole sporządzonym przez Zamawiającego.
Koszt usunięcia wad, naniesienia poprawek i uzupełnień, o których mowa w ust. 6, ponosi
Wykonawca.
§6
Łączna wartość umowy nie może przekroczyć …….…… zł brutto (słownie:……... złortych ).
Podstawą ustalenia i rozliczenia należności za wykonane usługi geodezyjne są ich ceny
określone w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Określona w ust. 1 cena usługi geodezyjnej obejmuje wszelkie opłaty i koszty towarzyszące
jej wykonaniu.
Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot zamówienia przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury
wystawionej po dacie przyjęcia kompletnej i wykonanej bez wad, dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej. Dopuszcza się możliwość wystawiania faktur na poszczególne
zlecenia.
Wykonawca może złożyć w ramach realizacji zamówienia ustrukturyzowaną fakturę
elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Faktura
elektroniczna będzie płatna w terminie 30 dni od daty wprowadzenia jej do Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF) w taki sposób, żeby Zamawiający mógł zapoznać się
z jej treścią.
W przypadku wystąpienia błędów w fakturze, termin zapłaty przedłuża się o czas,
w którym Wykonawca wystawi fakturę korygującą.
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru poprawnie wykonanych usług,
podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i zatwierdzony przez
Dyrektora Oddziału KOWR w Olsztynie.
§7
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę określonego w § 4 ust. 2 terminu
wykonania usługi Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia kary
umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki –
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zlecenia, którego dotyczy opóźnienie, określonego na podstawie oferty cenowej, nie
więcej jednak niż 100% wartości tego zlecenia, z zastrzeżeniem ust. 2. Wykonawca wyraża
zgodę na potrącenie.
Całkowita kwota potrąceń z tytułu kar umownych nie może przekroczyć 40%
wynagrodzenia brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania, na
zasadach ogólnych w przypadku, gdyby kara umowna określona w ust. 1 nie pokryła
szkody poniesionej przez Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego
wykonania usługi przez Wykonawcę.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wyznaczonego na usunięcie
wad, naniesienia poprawek i uzupełnień w wadliwie wykonanej dokumentacji,
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia kary umownej
w wysokości określonej w ust. 1.
W przypadku przekroczenia terminu dokonania poprawek o więcej niż 14 dni
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości
25% wynagrodzenia brutto za zlecenie, którego wykonanie Zamawiający zakwestionował.
§8
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu zamówienia na zasadach
określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
W przypadku, gdy wykonana usługa obarczona jest wadami obniżającymi jej wartość lub
czyniącymi ją nieprzydatną do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiającemu
przysługuje prawo do:
1) żądania bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,
2) naliczenia kar określonych w § 7 ust. 1, do dnia usunięcia przez Wykonawcę wad.
§9
W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiającego o:
1) zmianie nazwy lub siedziby,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
4) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
5) złożeniu przez Wykonawcę wniosku restrukturyzacyjnego,
6) ogłoszeniu likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,
7) zdarzeniach mających wpływ na termin wykonania zamówienia.
Zawiadomienie wymienione w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 7 dni od wystąpienia
okoliczności stanowiących podstawę zawiadomienia.
§ 10
Wykonawca nie zamierza powierzać / zamierza powierzyć wykonania usług
geodezyjnych podwykonawcom.
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu części zamówienia, które
zamierza powierzyć podwykonawcom.
Wykonawca zobowiązany jest do podania Zamawiającemu firm podwykonawców.
W razie zajścia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć Wykonawca
może zlecić wykonanie części zamówienia innemu podwykonawcy jedynie za pisemną
zgodą Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy oraz za rozliczenie
finansowe z tytułu wykonania części zamówienia.
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§ 11
Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od
umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym lub, jeżeli wykonanie przedmiotu umowy stanie się
zbędne dla zamawiającego ze względu na jego właściwość lub przeznaczenie albo gdy
jego realizacja przez wykonawcę będzie niemożliwa do wykonania z przyczyn
niedających się przewidzieć w chwili zawierania umowy. W takim przypadku, wykonawcy
przysługuje zwrot jedynie faktycznie poniesionych kosztów realizacji przedmiotu umowy do
dnia uzyskania przez zamawiającego lub wykonawcę informacji, że jego wykonanie nie
jest możliwe lub stało się zbędne.
Odstąpienie od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 może nastąpić
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takiej
sytuacji nie stosuje się kar umownych.
W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania umowy do dnia odstąpienia.
§ 12
Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, jeżeli będzie ona dotyczyła następujących
zdarzeń:
1) wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów
przez strony;
2) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, każdorazowo
w przypadku następujących okoliczności:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne;
c) zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców;
3) zmiany Zamawiającego w przypadku zmiany organizacyjnej Zamawiającego istotnej
dla realizacji niniejszej umowy, w szczególności połączenia, podziału, zmiany nazwy
Zamawiającego;
4) zmiany Wykonawcy w przypadku zmiany formy prawnej prowadzonej działalności
gospodarczej przez Wykonawcę, w szczególności połączenie, przejęcie lub innego
przekształcenia Wykonawcy, jak również w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji
Wykonawcy;
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 lit. a będzie
odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami
ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od
towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Powyższa zmiana nie będzie
prowadzić do zmiany wynagrodzenia netto, zaś wartość wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisów.
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 lit. b-c będzie
obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do
której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,
w związku z wejściem w życie przepisów dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
W wypadku zmiany określonej w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem
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wynagrodzeń zleceniobiorców świadczących usługi na rzecz Wykonawcy w ramach
przedmiotu umowy do wysokości aktualnie obowiązującego, z uwzględnieniem wszystkich
danin
publicznoprawnych
od
kwoty
minimalnego
wynagrodzenia.
Kwota
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy odnosić się będzie wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników lub zleceniobiorców świadczących usługi, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją umowy.
W wypadku zmiany określonej w ust. 1 pkt 2 lit. c wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku
z wypłatą wynagrodzenia osobom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie
kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników
lub zleceniobiorców świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadająca zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane
z realizacją przedmiotu umowy.
W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.
Zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem § 3 ust. 1 i 3.
§ 13
W celu i zakresie oraz na warunkach określonych niniejszej umowie Zamawiający poleca
a Wykonawca przyjmuje do przetwarzania w rozumieniu 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.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) danych osobowych w zakresie:
imienia, nazwiska i adresu zamieszkania najemców lokali, w których wykonywane będzie
przedmiot umowy określony w § 1.
W celu uniknięcia wątpliwości, z tytułu realizacji obowiązków wynikających z niniejszego
Porozumienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, inne niż
wynikające z § 8.
Wykonawca nie decyduje o środkach i celach przetwarzania danych.
Wykonawca
zapewnia
wdrożenie
odpowiednich
środków
technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i nie naruszało praw
i wolności wszystkich osób, których dane osobowe będą przetwarzane.
W związku z brakiem możliwości podwykonawstwa umowy Wykonawca nie może
korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego przy realizacji przedmiotu Umowy.
Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę powierzane jest na okres
obowiązywania o którym mowa w § 7. W terminie 14 dni od upływu tego terminu
Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwrócenia Zamawiającemu danych przekazanych
w formie papierowej oraz trwałego usunięcia tych danych z infrastruktury
teleinformatycznej i wszelkich nośników, na których dane te są przez Zleceniobiorca
przetwarzane i przekazania Zamawiającemu pisemnej informacji dotyczącej realizacji
tego obowiązku.
Dostęp do powierzonych Wykonawcy danych osobowych mogą mieć jedynie
pracownicy Wykonawcy, którzy otrzymali jego upoważnienie do przetwarzania tych
danych, poprzedzone złożeniem przez te osoby oświadczenia o zachowaniu tych danych
oraz sposobów ich zabezpieczenia w poufności.
Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia obowiązków informacyjnych, o których
mowa w art. 13 i 14 RODO wobec wszystkich osób realizujących w jego imieniu przedmiot
Umowy.
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Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania powierzonych
danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, adekwatnych do rodzaju powierzonych danych oraz ryzyka naruszenia
praw osób, których te dane dotyczą. W szczególności zobowiązuje się do:
1) zastosowania środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających
zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem,
nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem,
2) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie osób posiadających
wydane przez niego upoważnienie, które stanowi potwierdzenie uprawnienia danej
osoby do przetwarzania w imieniu Podmiotu przetwarzającego danych osobowych,
niezależnie od formy współpracy danej osoby z Wykonawcą,
3) zapewnienia kontroli prawidłowości przetwarzania danych osobowych,
4) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
5) zapewnienia, aby osoby, upoważnione do przetwarzania danych osobowych
zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy, między innymi
poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia praw i wolności
osób, których dane dotyczą oraz odebranie od tych osób oświadczeń o zachowaniu
w poufności tych danych.
6) zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osoby z przepisami
dotyczącymi ochrony danych osobowych i zobowiązania ich do ich stosowania.
Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym w zakresie udzielania
odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, opisane w rozdziale III RODO. W tym
celu Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o każdym żądaniu
osób, których dane dotyczą w ramach wykonywania przez tę osobę praw wynikających
RODO oraz udzielania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.
Mając na uwadze charakter przetwarzania powierzonych danych oraz dostępnych
Wykonawcy informacji, zobowiązany jest on wspierać Zamawiającego w wywiązywaniu
się przez Zamawiającego z obowiązków w zakresie bezpieczeństwa danych, zarządzania
naruszeniami ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszaniem do organu nadzoru oraz
osoby, której dane dotyczą, oceny skutków dla ochrony danych oraz konsultacjami
z organem nadzoru (art. 32-36 RODO).
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych
osobowych poinformować Zamawiającego w formie elektronicznej na adres e-mail:
iodo@kowr.gov.pl. Informacja przekazana Zamawiającemu powinna zawierać co
najmniej:
1) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej
liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których
naruszenie dotyczy,
2) imię, nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub innej
jednostki/osoby, z którą Zamawiający może kontaktować się w związku
z wystąpieniem naruszenia,
3) opis możliwych konsekwencji naruszenia,
4) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawcę
środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych
skutków.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 12 powinno być przesłane w sposób zapewniający
bezpieczeństwo przekazywanych informacji, tj. w formie zaszyfrowanej.
Zmiana adresu e-mail, o którym mowa w ust. 12 lub zmiana sposobu zgłaszania
incydentów Zamawiającemu może być dokonana w formie elektronicznej lub listownej
i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
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15. Adres e-mail, o którym mowa w ust. 12 powyżej jest także adresem kontaktowym
Zamawiającego, pod którym Wykonawca może kierować wszelkie informacje oraz
zgłaszać wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych powierzonych
na mocy niniejszej umowy.
16. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco śledzić zmiany regulacji ochrony danych
osobowych i dostosowywać sposób przetwarzania danych, w szczególności procedury
wewnętrzne i sposoby zabezpieczenia danych osobowych do aktualnych wymagań
prawnych.
17. Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu wszelkich informacji
niezbędnych dla wykazania przez Zamawiającego wywiązywania się ze wszystkich
obowiązków określonych w niniejszym Porozumieniu oraz przepisach prawa,
w szczególności RODO.
18. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania kontroli zgodności z przepisami RODO,
obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, oraz niniejszej umowy
przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych, polegających
w szczególności na żądaniu udzielenia pisemnej informacji lub wyjaśnień oraz –
w uzasadnionych przypadkach - inspekcjach miejsc przetwarzania danych osobowych
przez Wykonawcę.
19. Wykonawca ma prawo do odmowy udzielenia pisemnej informacji lub wyjaśnień oraz
udzielenia dostępu do miejsc przetwarzania danych osobowych w zakresie, w którym
kontrola mogłaby zagrażać ujawnieniu innych danych osobowych, aniżeli
przetwarzanych przez Wykonawcę na mocy niniejszej Umowy. W takim przypadku
Wykonawca zobowiązany jest w sposób jasny i wyczerpujący, w formie pisemnej
uzasadnić swoje stanowisko.
20. Informacja o planowanej kontroli zostanie przekazana Wykonawcy z co najmniej z 7dniowym wyprzedzeniem, z jednoczesnym wskazaniem zakresu kontroli oraz osób
upoważnionych przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli.
21. Strony dopuszczają wykonania kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych przez
podmiot zewnętrzny upoważniony przez Zamawiającego.
22. W przypadku, gdyby przedstawiony przez Zamawiającego zakres kontroli bądź narzędzia
do wykonania czynności podczas kontroli stanowiłoby naruszenie przepisów prawa
ochrony danych przez Wykonawcę, jest on uprawniony do sprzeciwienia się
przeprowadzeniu przez Zamawiającego kontroli i niezwłocznego powiadomienia o tym
fakcie Zamawiającego w formie pisemnej.
23. Prawo kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych będzie realizowane przez
Zamawiającego nie częściej niż raz na pół roku, z takim zastrzeżeniem, że w przypadku
wystąpienia okoliczności poddających pod uzasadnioną wątpliwość zgodność
przetwarzania powierzonych Wykonawcy danych z przepisami prawa oraz
postanowieniami niniejszej Umowy lub w przypadku wystąpienia incydentu
bezpieczeństwa danych osobowych, Zamawiający ma prawo do wszczęcia dodatkowej
kontroli.
24. Zamawiającemu przysługuje prawo wydawania Wykonawcy zaleceń co do sposobu
przetwarzania powierzonych danych oraz stosowanych przez Wykonawcę środków
technicznych i organizacyjnych zabezpieczających powierzone dane osobowe.
Rekomendacje Zamawiającego nie są wiążące dla Wykonawcy, jednakże wydane
zalecenia zobowiązuje Wykonawcę do weryfikacji możliwości jej wdrożenia w wewnętrzne
procedury przetwarzania danych osobowych. Rekomendacje wydane przez
Zamawiającego nie mogą zakładać naruszenia przepisów prawa przez Wykonawcę
w przypadku ich wdrożenia.
25. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadamiać Zamawiającego o wszelkich
skargach, pismach, kontrolach organu nadzoru, postępowaniach sądowych
i administracyjnych pozostających w związku z powierzonymi danymi osobowymi oraz
7

współdziałać z Zamawiającym w tym zakresie, w szczególności poprzez udostępnianie
Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji z tym związanej.
26. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, które z jego upoważnienia będą
przetwarzały powierzone do przetwarzania przez Zamawiającego dane osobowe, jak za
działania lub zaniechania własne.
27. W przypadku, gdy w związku z niezgodnym z przepisami RODO przetwarzaniem danych
osobowych powierzonych Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty, w szczególności związane z wypłatą
zadośćuczynienia lub koszty obsługi prawnej Wykonawca zobowiązany będzie do
pokrycia tych kosztów w pełnej wysokości a w przypadku wytoczonego postępowania
sądowego - do udzielenia Zamawiającemu wszelkiego wsparcia w takim postępowaniu,
a także do przejęcia odpowiedzialności w przypadku przyznania osobie, której dane
dotyczą odszkodowania w takim postępowaniu, w wysokości odpowiadającej
równowartości przyznanego odszkodowania lub kosztów zadośćuczynienia oraz wszelkich
kosztów niezbędnych do obrony przed zgłaszanymi roszczeniami a poniesionych przez
Zamawiającego w takim postępowaniu.
28. Zapisy niniejszego paragrafu stanowią umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych, o której mowa w art. 28 ust. 3 RODO.

1.
2.

§ 14
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy, rozstrzygał będzie Sąd właściwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 15

Załączniki do Umowy:
1) Formularz cenowy.
2) Opis przedmiotu zamówienia
§ 16
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących
Zamawiającego, a 1 dla Wykonawcy.

Wykonawca

egzemplarzach,

3

dla

Zamawiający
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