Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA Nr ………………………..

zawarta w dniu ………………… w Staninie pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Aleja Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz
NIP: 888-000-66-24
zwaną dalej „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:
Prezesa – Henryka Grzybowskiego
a
……………………………………
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Lubraniec, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony
oświadczają co następuje:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług pn.: „Odbiór i transport
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubraniec ”,
2. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu umowy określa załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia stanowiący integralną część niniejszej umowy.

§2
Czas trwania zamówienia
1. Umowa zostaje zawarta na czas od dnia podpisania umowy - do 31grudnia 2020 r.
§3
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1.
2.

3.
4.

5.

Wynagrodzenie
Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy wykonania usług objętych umową.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji usług objętych umową stanowi miesięczny
ryczałt tj. kwotę ………..….. zł netto (słownie: ……………………………….……. zł)
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, rozliczane będzie co miesiąc na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół wykonania
usług.
Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje zamówienia wynosi …………. zł brutto.
Szacowane wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 jest wynagrodzeniem obejmującym
należność za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do kompleksowej realizacji
przedmiotu zamówienia, do których zobowiązany jest Wykonawca, w szczególności
obejmującym: koszty związane ze zbiórką, transportem odpadów komunalnych, koszty odbioru
odpadów selektywnie zebranych, koszty zakupu, dostawy worków na odpady selektywnie
zebrane oraz wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
Strony ustalają, iż dopuszczalne są zmiany niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia
następujących wydarzeń i okoliczności mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia:
6.1 Istotne postanowienia umowne, które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy:
a.
wynagrodzenie Wykonawcy,
b.
miejsce przekazywania odpadów
c.
podwykonawca/podwykonawcy, dalszy podwykonawca/podwykonawcy,
d.
termin płatności,
e.
harmonogram odbioru, transportu i przekazania odpadów do
zagospodarowania,
f.
termin zakończenia realizacji,
g.
forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
h.
środki transportu, przy czym ilość poszczególnych typów pojazdów nie
może ulec zmniejszeniu,
i.
nazwa, adres i forma prawna wykonawcy.
6.2 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy, w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia
następujących warunków:
a. stawki podatku od towarów i usług;
b. zmiany przepisów prawa regulujących zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami;
c. wskazania przez Zamawiającego innego docelowego miejsca przekazywania odpadów;
d. Zmiany nazwy, siedziby, adresu, formy prawnej Wykonawcy,
e. Zmiany, wymiany środków transportu służących wykonywaniu przedmiotu umowy,
f. Zmiany personelu kierowniczego wykonawcy;
g. Zmiany
podwykonawcy/podwykonawców,
dalszego
podwykonawcy
/podwykonawców,
h. Działania czynników atmosferycznych;
i. Wystąpienia nieprzewidzianych warunków fizycznych;
j. Konieczności zmiany harmonogramu usług, na skutek działania siły wyższej, zdarzeń
losowych oraz działań władz i organów Państwa;
k. Działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z
zawartą umową.
6.3 Inicjatorem zmiany umowy może być zamawiający lub wykonawca.
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6.4 Strona umowy, która powzięła informację o wystąpieniu okoliczności mogących
powodować konieczność wprowadzenia zmian w umowie, niezwłocznie zawiadamia o tym
fakcie, z zachowaniem formy pisemnej, drugą stronę umowy.
6.5 Wprowadzenie zmian do umowy (w postaci aneksu, z zachowaniem formy pisemnej)
możliwe jest tylko za zgodą obydwu stron, w oparciu o protokołu konieczności oraz
obliczenie kosztów zaistniałej zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na
wynagrodzenie wykonawcy, podpisane przez personel kierowniczy wykonawcy oraz
upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.
6.6 W przypadkach określonych w §3, pkt.7, ppkt. 7.2. lit. a, b i c niniejszej umowy oraz
zapisami art. 142 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z
wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty
potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Kwota o jaką zostanie zmienione
wynagrodzenie musi ściśle wynikać z zaistniałej zmiany przepisów prawa. Wykonawca
winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ
na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość
wynagrodzenia.
6.7 W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie umowne netto
nie ulegnie zmianie, a jedynie zostanie do niego doliczony podatek VAT w zmienionej
wysokości.
§4
Oświadczenie Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny i
osobowy oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy, a w
szczególności:
1) wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez
Burmistrza Gminy Lubraniec, w zakresie objętym zamówieniem;
2) umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
przyporządkowanej do Regionu Gminy Lubraniec, jeśli Wykonawca nie jest RIPOK.
3) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
komunalnych, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.
z 2013 r., poz.21).
2. Wykonawca zapewnia, że wykonywanie niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, ustawy o odpadach, rozporządzeń wykonawczych oraz innych
właściwych przepisów, w tym przepisów prawa miejscowego oraz, że do wykonywania
umowy posiada i będzie posiadał w okresie jej obowiązywania wymagane zezwolenia, wpisy i
decyzje, a jeśli którekolwiek utraci Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymagań określonych w ust. 1 przez cały okres
realizacji umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania niniejszej
umowy. W szczególności Wykonawca oświadcza, że zgodnie z zapisami rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122)
posiada wymagany rodzaj środków transportu oraz ich wyposażenie niezbędne do realizacji
przedmiotu umowy w gminie Lubraniec.
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5. Wykonawca oświadcza, że /całość zamówienia wykona osobiście, / następujący zakres
zamówienia objętego niniejsza umową zamierza powierzyć podwykonawcom
…………………………………………….. oraz pozostałą część wykona osobiście/*.
6. Wykonawca ma prawo podzlecić podwykonawcom zamówienie, jeśli w ust. 4 niniejszej
umowy, strony ustaliły zakres zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście a
które zamierza powierzyć podwykonawcom.

1.
2.

3.

4.

5.

§5
Zobowiązania Wykonawcy
Na zobowiązania Wykonawcy składają się obowiązki, o których mowa w zakresie prac
zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli sposobu wykonywania
przedmiotu zamówienia. Osoba nadzorująca wykonanie umowy ze strony Wykonawcy
obowiązana jest do stawienia się na wezwanie Zamawiającego niezwłocznie nie dłużej jednak
niż następnego dnia roboczego od telefonicznego powiadomienia w celu przeprowadzenia
kontroli, w tym również realizacji zgłoszonych reklamacji.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie
„RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
zostały pozyskane w związku z realizacją umowy.
2) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000).
Wykonawca w szczególności oświadcza, że:
1)
znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie
danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO,
2)
zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające
z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających
zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
3)
w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby
zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby
przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących
przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło
prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez
Wykonawcę, zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie
„RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018
r. poz.1000) Zamawiający przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych w
Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
1) Administrator danych osobowych - Administratorem danych osobowych jest Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Aleja Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz
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2) Inspektor ochrony danych - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z
którym może się Wykonawca skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych
osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: biuro@zgkchodecz.pl
b) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Podstawa prawna i cele przetwarzania - Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy
lub osób wskazanych przez Wykonawcę odbywa się w związku z realizacją zadań własnych
bądź zleconych Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu, określonych
przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 4, 4a
i 5 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji przysługujących Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu uprawnień, bądź spełnienia przez Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu obowiązków określonych tymi przepisami
prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej, określonego przepisami prawa, którego dotyczy
niniejsza umowa. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy,
której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy, przed
zawarciem umowy. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Wykonawca lub
osoba wskazana przez Wykonawcę poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę w określonym
celu i zakresie.
4) Odbiorcy danych osobowych - Dane nie będą przekazywane innym podmiotom,
z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5) Okres przechowywania danych osobowych - Dane osobowe Wykonawcy lub osób
wskazanych przez Wykonawcę będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po
spełnieniu celu, dla którego dane Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę
zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres,
który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że
przepisy szczególne stanowią inaczej.
6) Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych - Na zasadach
określonych przepisami RODO, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba ma
prawo do żądania od administratora:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) usunięcia swoich danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto Wykonawca lub wskazana przez
Wykonawcę osoba ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę.
7) Prawo do cofnięcia zgody - Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest
wyrażenie zgody, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba zawsze ma prawo nie
wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub
osób wskazanych przez Wykonawcę do momentu jej wycofania.
8) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Gdy Wykonawca lub wskazana przez
Wykonawcę osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, Wykonawcy lub wskazanej przez Wykonawcę osobie przysługuje
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
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9) Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach
niepodania danych osobowych - Podanie przez Wykonawcę swoich danych osobowych
lub wskazanych osób może być wymogiem ustawowym, wynikającym z umowy lub
warunkiem zawarcia lub kontynuowania umowy, do których podania będzie Wykonawca
lub wskazana osoba obowiązana/y. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a
Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób, nie będzie możliwa
realizacja zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi
przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a Wykonawca nie
poda swoich danych, lub danych wskazanych osób nie będzie możliwa realizacja takiej
umowy. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a
Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób, nie będzie możliwe
zawarcie takiej umowy.
10) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie - Administrator informuje, iż
dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych
osobowych w Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu w związku z realizacją
niniejszej umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zmianie
sytuacji finansowej oraz innych zmianach mających istotny wpływ na wykonanie niniejszej
umowy.
8. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności
w trakcie realizacji zamówienia:
a.
Czynności w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów (kierowcy oraz osoby
zajmujące się załadunkiem odpadów);
9. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a.
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b.
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c.
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia. Zamawiający może żądać następujących dowodów:
a.
oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
6
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poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion,
nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c.
zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d.
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
11. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 8 czynności, Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w
wysokości 5 000,00 PLN określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
12. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności.
13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
b.

1.
2.

3.

§6
Podwykonawcy
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonywania usług Wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do
zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
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Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5. W przypadku realizacji usług, lub ich części, przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę, na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego umów z
podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami:
a. podstawę wystawienia faktury VAT lub rachunku przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę, na rzecz wykonawcy/ podwykonawcy, stanowić będą podpisane i
zatwierdzone
dowody
dostarczenia/ważenia
odpadów
dostarczonych
przez
podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę do instalacji regionalnej.
b. Wykonawca wystawi na rzecz zamawiającego odrębną fakturę VAT na roboty wykonane
przez podwykonawcę.
6. Płatność za roboty zrealizowane przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, na podstawie
faktury wystawionej zgodnie z pkt. 1, realizowana będzie przelewem z konta
ZAMAWIAJĄCEGO, na rzecz WYKONAWCY, na konto wskazane na fakturze, po
dostarczeniu przez wykonawcę dowodu zapłacenia należności podwykonawcy lub dowodu
zapłacenia należności podwykonawcy i dowodu zapłacenia należności przez podwykonawcę
dalszemu podwykonawcy. Dowodami tymi są uwierzytelnione kopie faktur lub rachunków
wystawionych
przez
podwykonawcę/dalszego
podwykonawcę
oraz
oświadczeń
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy/Podwykonawcy
należnego wynagrodzenia.
7. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia wykonawcy w takiej części, jaką
wykonawca/podwykonawca
jest
zobowiązany
zapłacić
Podwykonawcy/Dalszemu
Podwykonawcy, do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 5.
8. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę lub Podwykonawcę od obowiązku zapłaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, za usługi zrealizowane
przez Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę na podstawie zaakceptowanych przez
zamawiającego umów lub za usługi zrealizowane przez Podwykonawcę/Dalszego
Podwykonawcę na podstawie przedłożonej Zamawiającemu, poświadczonej z zgodność z
oryginałem kopii umowy, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia (bez odsetek za zwłokę) na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy.
9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości
zgłaszania pisemnych uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w terminie 7 dni od doręczenia tej informacji.
10. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę Zamawiający może:
a. Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
b. Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
c. Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
o której mowa w pkt. 5, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12. Termin płatności faktury przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynosi do 21 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
określonymi w pkt. 5.
4.
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13. Za dzień dokonania zapłaty
Banku przez ZAMAWIAJĄCEGO.

1.
2.

3.
4.

1.
2.

3.

przyjmuje

się

dzień

złożenia

przelewu

do

§7
Zobowiązanie Zamawiającego
Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 5 dni od zawarcia niniejszej umowy wykaz
właścicieli nieruchomości, z których odbierane będą stałe odpady komunalne.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu właścicieli nieruchomości o czym
powiadomi w formie pisemnej Wykonawcę w terminie nie później niż na koniec miesiąca, w
którym zaistniała zmiana. Powyższa zmiana nie jest istotną zmianą przedmiotu zamówienia.
Zamawiający obowiązany jest do terminowego wypłacania wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiający zobowiązany jest do informowania Wykonawcy o ewentualnych zmianach
mających wpływ na warunki świadczenia usług.
§8
Warunki płatności
Zamawiający będzie Płatnikiem faktur za realizację niniejszego zamówienia.
Podstawę do rozliczenia usług i wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowił
pisemny protokół wykonania usług w okresie rozliczeniowym sporządzony przez Wykonawcę
i zatwierdzony przez Zamawiającego lub osobę przez niego wskazaną. W protokole odbioru
zawiera się wszelkie informacje o sumarycznej ilości odebranych odpadów z terenu Gminy
Lubraniec.
Faktura za wykonanie przedmiotu umowy winna być wystawiona na papierze formatu A4 lub
zbliżonym w następujący sposób:
Nabywca:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu Aleja Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz

4.
5.

6.
7.
8.

9.

Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
Termin płatności faktury nastąpi do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury.
Za termin wypłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Płatnika
poleceniem przelewu wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. Faktura wystawiona
bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.
Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
wraz z protokołem, o którym mowa w ust. 1.
W przypadku zwłoki w zapłacie należności, o której mowa w ust. 1, Wykonawca może
naliczać ustawowe odsetki.
W przypadku zwłoki w płatności dłużej niż 30 dni Wykonawca ma prawo odstąpienia od
niniejszej umowy. Odstąpienie to jest skuteczne po wyznaczeniu dodatkowego terminu
Zamawiającemu na dokonanie płatności.
Nie udziela się przedpłat na poczet realizacji niniejszego zamówienia.
§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 10
9
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1.

2.

3.
4.

5.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Ubezpieczenia
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w
związku z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,
urządzenia, mienie ruchome z prowadzeniem usług – od zdarzeń losowych.
Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w
związku z wykonywanymi przez Wykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania,
w szczególności będące następstwem działania Wykonawcy, rażącego niedbalstwa, braku
należytej staranności.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
§ 11
Kary umowne
Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach i
wysokościach:
1) 0,02% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy
za każdy dzień zwłoki w wyposażeniu każdego miejsca gromadzenia odpadów w
niezbędne worki, a także za każdy dzień zwłoki (określony w harmonogramie odbioru
odpadów komunalnych) w terminowym odebraniu odpadów z każdego miejsca
gromadzenia odpadów,
2) 10% kwoty brutto określonej w §3 ust. 4 umowy w przypadku wypowiedzenia przez
Wykonawcę umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego,
3) z tytułu zwłoki w realizacji ,,reklamacji” tj. braku odbioru odpadów (dotyczy
odpowiednio odpadów: zmieszanych, segregowanych), Wykonawca zapłaci karę za
każdy dzień zwłoki w wysokości 100 zł. (słownie: sto złotych).
4) z tytułu zwłoki w przekazywaniu Zamawiającemu sprawozdań i raportów miesięcznych
oraz kwartalnych Wykonawca zapłaci karę za każdy dzień zwłoki w wysokości 100 zł.
(słownie: sto złotych).
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania. W przypadku opóźnienia w zapłacie kar umownych Zamawiający naliczy odsetki
ustawowe.
Zamawiający może pobrać należną od Wykonawcy karę umowną także przez potrącenie z
wystawionej przez Wykonawcę faktury.
Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia bez zgody Wykonawcy naliczone kary
umowne wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę od tych kar.
W przypadku nie potrącenia naliczonych kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi za
zwłokę od tych kar z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawi notę
księgową z terminem płatności do 14 dni od daty jej otrzymania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
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1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

2.

§ 12
Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego
Zamawiający może wypowiedzieć umowę, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że:
1) prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w stosunku do majątku Wykonawcy,
2) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy,
3) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy wynikające z
przepisów szczególnych.
Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca:
1) nie rozpoczął wykonania usług w pełnym zakresie objętym umową z dniem
01.03.2020r.,
2) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej zgodnie z
załączonym harmonogramem,
3) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony
zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny
sposób narusza zobowiązania umowne.
W przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 Zamawiający może w terminie 7 dni po pisemnym
uprzedzeniu, przejąć sam prowadzenie usług określonych niniejszą umową lub powierzyć je
innemu podmiotowi, a kosztami tych usług obciąży Wykonawcę.
Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy. W takim celu Zamawiający wraz z Wykonawcą
winni ustalić wartość faktycznie wykonanych przez Wykonawcę usług, a Wykonawca
zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w tym zakresie.
§ 13
Wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę
Wykonawca może wypowiedzieć umowę, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych
postanowień umowy, gdy:
a. nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu 30 dni od terminu
płatności ustalonego w umowie,
b. zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł
pokryć zobowiązania,
Wypowiedzenie umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli
Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin (nie krótszy niż 7 dni) do
wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego
terminu wypowie umowę.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.
§ 14
Zmiana umowy
Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem zapisów §3
niniejszej umowy.
Wykonawca w trakcie trwania niniejszej umowy zobowiązuje się do pisemnego
powiadamiania Zamawiającego o:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

zmianie siedziby lub nazwy firmy,
zmiana osób reprezentujących,
ogłoszenie upadłości,
ogłoszenie likwidacji,
zawieszenie działalności,
wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

§ 15
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja w związku z niniejszą umową
sporządzona będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawiadomienia,
oświadczenia i inna korespondencja może być przesłana listem poleconym. Doręczona
osobiście lub faksem.
2. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
ustawy – Prawo Zamówień publicznych,
4. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo
właściwy dla Zamawiającego.
§ 16
Egzemplarze
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Opisem przedmiotu zamówienia,
2. Oferta Wykonawcy,
3. Wzór umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 3 do umowy

UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH DO PRZETWARZANIA
zawarta w dniu ______________________ r. w ______________________
pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., NIP: 888-00-66-24, REGON: 360482075, zwaną dalej
Zamawiającym reprezentowaną przez:
Pana Henryka Grzybowskiego - Prezesa Zakładu
zwaną w treści Umowy „Administratorem”,
a
______________________ ______________________ ______________________
z
siedzibą
w
______________________.
(____
______________________),
ul.
__________________________________________________________________
,
NIP
______________________, reprezentowaną przez:
______________________ – (funkcja)
______________________ – (funkcja)
zwaną w treści Umowy „Procesorem” lub „Przetwarzającym”, w dalszej części Umowy
Administrator i Procesor są nazywani łącznie „Stronami” lub każde oddzielnie „Stroną”.
§1
Przedmiot Umowy, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą
1. Umowa ma charakter umowy powierzenia danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 1 i 3
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. 2016, poz. 119.1), zwanego w dalszej części
Umowy jako: „Rozporządzenie”.
2. Procesor uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu wykonania
umowy głównej, tj. umowy z dnia _____________________ , której przedmiotem jest
„Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
, położonych na terenie Gminy Lubraniec”., które będzie zwane w dalszej części Umowy jako
„przetwarzanie” .
3. Procesor będzie przetwarzał powierzone dane osobowe dotyczące właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Stanin, z których odbierane są
odpady komunalne.
4. Procesor będzie przetwarzał powierzone dane osobowe zawierające:
a. imię i nazwisko,
b. adres,
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5.
6.

7.
8.
9.

c. numer telefonu,
d. ilość osób zamieszkujących nieruchomość.
Dane osobowe, które zostają powierzone nie obejmują szczególne kategorii danych osobowych
zdefiniowanych w art. 9 RODO.
Procesor powierza dokonywanie następujących operacji przetwarzania:
a. zbieranie,
b. utrwalanie,
c. przechowywanie,
d. przeglądanie,
e. wykorzystywanie.
Przetwarzanie powierzonych danych odbywa się w systemie informatycznym oraz
w formie papierowej.
Powierzone dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 a)-e)/art. 9 ust. 2 RODO.
Powierzone dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy na „ „Odbieranie i
transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
, położonych na terenie Gminy Lubraniec ” (nr umowy …………………).
§2
Czas trwania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia __________________ do dnia
__________________ (ewentualnie: na czas trwania umowy, o której mowa w § 1 ust. 3).
2. Procesor nie ma prawa do wykorzystania zgromadzonych na podstawie niniejszej Umowy danych
osobowych w jakimkolwiek celu po jej rozwiązaniu, niezależnie od podstawy takiego rozwiązania.
§3
Warunki powierzenia danych osobowych do przetwarzania
1. Procesor przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora oraz:
a) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do
zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi
zachowania tajemnicy;
b) podejmuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, mające na celu zapewnienia
bezpieczeństwa danych osobowych;
c) nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, bez uprzedniej pisemnej zgody
Administratora;
d) w miarę możliwości pomaga Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,
w zakresie wykonywania jej praw określonych w art. 12-23 Rozporządzenia;
e) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi
wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia;
f) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji
Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejące kopie, w tym również te, zawarte na nośnikach danych, chyba że prawo Unii
Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych
osobowych;
g) udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz umożliwia Administratorowi (lub
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

upoważnionemu przez niego audytorowi) przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i
przyczynia się do nich.
Jeżeli powierzone dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej na serwerach
i nośnikach danych Procesora, te serwery i nośniki nie mogą znajdować się poza obszarem Unii
Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Procesor zobowiązuje się do każdorazowego i niezwłocznego informowania Administratora o
przypadkach naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych,
w tym w szczególności przepisów Rozporządzenia, zaistniałych w okresie obowiązywania
niniejszej Umowy.
W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 33
Rozporządzenia, Procesor zgłasza je Administratorowi bez zbędnej zwłoki. Zgłoszenie naruszenia
ochrony danych osobowych Administratorowi powinno nastąpić w formie pisemnej lub
elektronicznej.
Na wypadek zawinionego naruszenia przez Procesora zasad przetwarzania danych osobowych
(określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, Rozporządzenia oraz niniejszej
Umowy), skutkującego zobowiązaniem Administratora na mocy prawomocnego orzeczenia sądu,
ugody sądowej bądź porozumienia mediacyjnego do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub
kary pieniężnej, Procesor zobowiązuje się zrekompensować Administratorowi udokumentowane
straty z tego tytułu w pełnej wysokości. Zobowiązanie Procesora, o którym mowa powyżej,
powstanie pod warunkiem pisemnego powiadomienia go o każdym przypadku wystąpienia przez
osoby trzecie z roszczeniem wobec Administratora z podaniem podstaw prawnych i faktycznych, w
terminie 3 dni od daty dowiedzenia się Administratora o takim roszczeniu.
Procesor jest zwolniony z odpowiedzialności za szkody spowodowane przetwarzaniem przez niego
danych naruszającym przepisy prawa, jeżeli nie można mu przypisać winy za zdarzenie, które
doprowadziło do powstania szkody.
Procesor zapewnia, że dane osobowe nie będą udostępniane jego pracownikom i zleceniobiorcom
przed podpisaniem przez nich oświadczeń lub umów o zachowaniu poufności. Zachowanie
poufności nie ustaje po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej,
niezależnie od przyczyny tego rozwiązania lub wygaśnięcia.
Procesor zobowiązuje się do monitorowania i stosowania przepisów prawa, powszechnie
dostępnych wskazówek i zaleceń organu nadzorczego oraz unijnych organów doradczych,
zajmujących się ochroną danych osobowych, w zakresie przetwarzania powierzonych mu danych,
po
uprzednim
uzgodnieniu
wpływu
tych
regulacji
na
przetwarzanie
danych
z Administratorem.
§4
Kontrola przetwarzania danych powierzonych

1. Administrator przez cały okres obowiązywania Umowy jest uprawniony do kontroli poprawności
zabezpieczenia i przetwarzania danych powierzonych Procesorowi. Kontrola może zostać
przeprowadzona m.in. w formie bezpośredniej inspekcji polegającej na dopuszczeniu
przedstawicieli Administratora do wszystkich obszarów przetwarzania danych osobowych objętych
niniejszą Umową we wszystkich lokalizacjach Procesora, w sposób nie utrudniający nadmiernie
jego bieżącej działalności. Procesor zobowiązany jest do przedstawienia odpowiednich
dokumentów do kontroli oraz wyjaśnień na piśmie na każde wezwanie Administratora,.
2. W przypadku, gdy kontrola, o której mowa w ust. 1, wykaże jakiekolwiek nieprawidłowości
Administrator ma prawo żądać od Procesora niezwłocznego wdrożenia zaleceń Administratora
wynikających z ustaleń pokontrolnych. Zalecenia te przedstawiane będą w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej.
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§5
Podpowierzenie danych
1. Procesor może powierzać przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych objętych Umową
innym podmiotom na stałe współpracującym z Procesorem (tzw. podpowierzenie) wyłącznie po
uprzedniej pisemnej zgodzie Administratora.
2. powierzając przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, Procesor jest obowiązany
zapewnić w dalszej umowie powierzenia spełnienie przez ten podmiot wszelkich wymogów w
zakresie ochrony danych osobowych na poziomie, co najmniej takim samym jak przewidziany w
niniejszej Umowie.
§6
Poufność
1. Procesor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, informacji
i materiałów przekazanych lub udostępnionych mu lub o których wiedzę powziął w związku z
realizacją Umowy, a także powstałych w wyniku jej wykonania informacji i materiałów w formie
pisemnej, graficznej lub jakiejkolwiek innej formie. Informacje i materiały są objęte tajemnicą nie
mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora udostępniane jakiejkolwiek osobie
trzeciej, ani też ujawnione w inny sposób, chyba że w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane
albo muszą być ujawnione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, orzeczeniem
sądu lub organu państwowego.
2. Procesor zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych będą obowiązane
zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. Obowiązek zachowania
tajemnicy nie ustaje po zaprzestaniu przetwarzania danych z jakiejkolwiek podstawy. Przepis § 3
ust. 6 Umowy stosuje się odpowiednio.
§7
Współpraca Stron
1. Strony ustalają, że podczas realizacji Umowy powierzenia będą ze sobą ściśle współpracować,
informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ
na wykonanie powierzenia danych osobowych.
2. Strony będą dokonywały uzgodnień i podejmowały decyzje operacyjne poprzez swoich
przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Umowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej,.
3. Strony zobowiązują się, że wszelkie decyzje dotyczące polubownego zakończenia sporu z osobą
fizyczną na skutek naruszenia ochrony jej danych osobowych, w szczególności fakt i wysokość
wypłaty ewentualnego odszkodowania, podejmą wspólnie.
§8
Wypowiedzenie umowy
1. Każdej ze Stron przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego
terminu wypowiedzenia ze skutkiem
na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym
oświadczenie o wypowiedzeniu zostało doręczone drugiej stronie.
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2. Administrator ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku
rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Procesora, który:
a) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, w szczególności przetwarzał je
dla własnych celów lub celów innych podmiotów, a także celów niezgodnych z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy;
b) wykonuje Umowę niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa lub
instrukcjami Administratora w tym zakresie;
c) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych mimo uprzedniego
wezwania Administratora do usunięcia naruszeń i bezskutecznego upływu wyznaczonego
terminu 14 dni na zaniechanie naruszeń.
§9
Postanowienia Końcowe
1. Z tytułu wykonywania niniejszej Umowy Procesorowi przysługuje/nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby
Administratora.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

___________________________________

___________________________________

(Administrator)

(Procesor)
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