(Znak postępowania: IN.272.1.5.2020)
Umowa Nr IN.272.1.5.2020
zawarta dnia ………………… 2020 r. w Lesku, pomiędzy:
Powiat Leski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lesku
z siedzibą ul. Rynek 1, 38-600 Lesko, woj. podkarpackie
NIP: 688-124-45-72, REGON: 371034980,
zwany dalej „Zamawiającym”
w imieniu i na rzecz, której działają:
1) Andrzej Olesiuk – Starosta Leski
2) Janusz Haftek – Wicestarosta Leski .
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Leskiego Stanisława Hutek
a
…………………………………………………..z siedzibą w ……………………………………………..
,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
……………………………– zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP:……………………, REGON ……………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez
…………………………..–
……………………………… zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:
§1
Podstawa prawna zawarcia umowy
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy.
§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania
Aktualizacja baz danych PGiK w Starostwie Powiatowym w Lesku. Zamówienie
zostało oddzielone na dwie części:
1) Część 1 zamówienia – „Dostosowanie i przeliczenie
do wymogów
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r.
w sprawie osnów geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych (DZ.U. z 2012
r poz. 352 z układu PL-KRON86-NH NA PL-EVRF2007-NH elementów geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszaru Powiatu Leskiego (1821
składającego się z 83 obrębów ewidencyjnych Zakres rzeczowy przedmiotu umowy
części 1 obejmuje:

Obszar opracowania obejmuje 83 obręby ewidencyjne dla których w 2017 r. została
założona pełna baza numeryczna w zakresie bazy danych „GESUT”. Baza jest prowadzona
w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PUWG 2000 strefa 7 oraz
wysokościowym PL-KRON86-NH.
2) Część 2 zamówienia –Przegląd i inwentaryzacja szczegółowej osnowy
geodezyjnej na obszarze powiatu leskiego.
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy części 2 obejmuje: wykonanie przeglądu
i inwentaryzacji punktów szczegółowej osnowy poziomej na obszarze powiatu leskiego.
Przeglądowi i inwentaryzacji zostanie poddanych łącznie:
- 1000 z 2959 punktów osnowy szczegółowej III klasy,
- przedmiotem przeglądu i inwentaryzacji będą punkty osnowy znajdujące się w terenach
zainwestowanych (budowlanych) oraz punkty, które zostaną uzgodnione podczas
realizacji zadania w celu uzupełnienia,
- z opracowania będą wyłączone miejscowości: Mchawa, Smerek, Kalnica, Manasterzec,
Bezmiechowa Dolna, Bóbrka, Myczków, Zwierzyń i Olszanica na których obecnie są
prowadzone modernizacje ewidencji gruntów i budynków oraz teren Miasta Leska dla,
którego przegląd i inwentaryzacja została już wykonana.
W zakres prac wchodzi w szczególności: odszukanie punktów osnowy,
sprawdzenie stanu znaków geodezyjnych oraz sporządzenie dokumentacji
geodezyjnej.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają Warunki techniczne – stanowiące
zał. Nr 4 a (część 1 zamówienia) oraz zał. Nr 4 b (część 2 zamówienia) do niniejszej
umowy.
§3
Termin realizacji przedmiotu umowy:
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się:
- dla części 1 zamówienia do dnia 14.12.2020 r.
- dla części 2 zamówienia do dnia 14.12.2020 r.
§4
Zobowiązania Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy udostępnić
Wykonawcy wszelkie istniejące materiały geodezyjno – kartograficzne będące
w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do uczestnictwa w konsultacjach, które okażą się
niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania przedmiotu umowy.
§5
Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością,
zgodnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi oraz zasadami techniki
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i sztuki geodezyjnej, i warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia zawodowe
i wiedzę niezbędną do należytego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się powiadamiać Zamawiającego na piśmie o wszelkich
zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych w trakcie realizacji
prac.
§ 5a
Klauzula zatrudnienia
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie
realizacji zamówienia:
 kierowników prac w zakresie GESUT i BDSOG;
(Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie
i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
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 ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w
trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie 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, imion i nazwisk tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę

kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 1) lit e) umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 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 ust. 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
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§6
Podwykonawstwo
Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców
wskazanych w ofercie lub zgłoszonych na późniejszym etapie realizacji prac,
w przypadku zmiany albo rezygnacji pierwotnie zgłoszonego Podwykonawcy,
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu projekt umowy
o podwykonawstwo, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię tej umowy
ze wskazaniem zakresu powierzonych prac.
W razie zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu do projektu umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do zmiany jego treści.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień, uzależniających
uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od dokonania przez
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za prace wykonane przez
Podwykonawcę.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy
Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie
zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, z zachowaniem terminów
płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w celu
wykazania spełnienia 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.
Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom, nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części umowy.
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§7
Wynagrodzenie
Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
część……………………………………..zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości:
……………………………… zł netto;
(słownie: ………………………………………………………….. );
z podatkiem VAT …………………. %, tj. …………………………. zł;
(słownie:……………………………………………………………);
…………………………….. zł brutto;
(słownie: ………………………………………………………… );
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązki Wykonawcy
niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z Warunkami technicznymi
oraz podatkiem VAT.
Rozliczanie wykonanych prac następować będzie na podstawie wystawianej przez
Wykonawcę faktury końcowej/rachunku , po wykonaniu całego przedmiotu umowy
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury/rachunku wystawionej po podpisaniu
protokołu odbioru prac składających się na przedmiot umowy w terminie do 30 dni
licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 7.
Faktury VAT/Rachunek powinny być wystawiane ze wskazaniem w jej treści:
Nabywca:
Powiat Leski
ul. Rynek 1, 38-600 Lesko,
(NIP: 688-124-45-72)
oraz
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Lesku
ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wynikających
z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonywać innych cesji
związanych z realizacją niniejszej umowy.
7. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę
oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu w stosunku do nich wszelkich
zobowiązań finansowych przez Wykonawcę lub po złożeniu oświadczenia
Wykonawcy, że wykonał prace bez udziału Podwykonawców. Zamawiający
wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia do czasu przedłożenia wyżej wymienionych

oświadczeń. Opóźnienie w zapłacie z tego tytułu nie będzie traktowane jako
opóźnienie z winy Zamawiającego.
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§8
Odbiór przedmiotu umowy
O gotowości przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego
w formie pisemnej.
Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 3 dni
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługuje prawo do odmowy odbioru przedmiotu umowy, do czasu usunięcia wad.
Wszelkie koszty usuwania stwierdzonych wad ponosi Wykonawca, a okres ich
usuwania nie przedłuża umownego terminu wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku odmowy Wykonawcy usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający
może odstąpić od umowy i zwrócić Wykonawcy wadliwy przedmiot umowy oraz
odmówić zapłaty wynagrodzenia.
Z czynności odbioru przedmiotu umowy będzie spisany protokół, zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesku.
§9
Gwarancja i rękojmia
Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy wynosi …………… lat, licząc od dnia odbioru końcowego
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostaje rozszerzona przez udzielenie
…………….. gwarancji jakości za wady przedmiotu umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi,
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi za wady na cały
zakres przedmiotu zamówienia wynosi wolą stron …………….miesięcy.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji w dniu odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca
zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie ustalonym przez obie Strony umowy.
Nieuzasadnione niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu
zakwalifikowane będzie jako odmowa usunięcia wad.
Każdorazowe usunięcie wad potwierdzone zostanie na piśmie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego w terminie do 7 dni, od dnia pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o ich usunięciu.
W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na
koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z okresu gwarancji lub

rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu
z powyższego uprawnienia.
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie
okresu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu.
9. Reklamacje z tytułu rękojmi i gwarancji będą przedkładane w formie pisemnej.
§ 10
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne,
które naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy;
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 7 ust. 1
umowy;
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy,
za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
ustalonego w § 7 ust. 1 umowy;
d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za
wady, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 7
ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad;
e) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podst. umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie prac objętych przedmiotem umowy – w
wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących
na dzień zawarcia niniejszej umowy), za każdą osobę w stosunku do której
stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podst. umowy o pracę;
f) w przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany jest przez inny podmiot niż
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca,
skierowany do jego realizacji zgodnie z zasadami określonymi w § 6 umowy –
w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust.
1 umowy;
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy, z
zastrzeżeniem sytuacji przewidzianej w § 11 ust. 1 pkt. 1 umowy;
b) w przypadku opóźnienia w płatnościach Wykonawca ma prawo naliczyć
odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w płatnościach.

2. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Strony ustalają, że maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może
obciążyć Wykonawcę z tytułów, o których mowa w niniejszym paragrafie nie może
przekroczyć 30 % ustalonego w § 7 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto.
§ 11
Odstąpienie od umowy
Prawo odstąpienia od niniejszej umowy przysługuje Stronom w następujących
sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
okolicznościach:
1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili jej zawarcia, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy;
2) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionej przyczyny lub przerwał prace z
przyczyn niezależnych od Zamawiającego, i nie wznowił ich pomimo pisemnego
wezwania Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni;
3) W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją prac
przewidzianych dla poszczególnych etapów tak dalece, że wątpliwe jest
dochowanie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy;
4) W przypadku, gdy Zamawiający dwukrotnie naliczył karę umowną przewidzianą
w § 10 ust. 1 pkt. 1 lit. e – f;
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru przedmiotu umowy
lub któregokolwiek jego etapu, albo odmawia podpisania protokołu odbioru,
odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia
wiadomości o powyższej okoliczności;
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
wobec Wykonawcy, odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Strony mogą
złożyć oświadczenie o odstąpieniu do końca okresu wskazanego w § 9 ust. 1
umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony sporządzą szczegółowy
protokół inwentaryzacji wykonanych prac w toku, według stanu na dzień
odstąpienia;

4. Obliczenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy
nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę
procentowego zaawansowania wykonanych prac.
§ 12
Zmiana umowy
1. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu Stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany
mogą być dokonane jedynie w przypadkach określonych w niniejszej umowie.
2. Dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jedynie w następstwie:
1) zmian stanu prawnego – w oparciu o który realizowany jest przedmiot umowy;
2) wstrzymania lub zawieszenia prac przez Zamawiającego;
3) ponad przeciętnego wydłużenia się procesów administracyjnych związanych z
uzyskaniem właściwych opinii, uzgodnień oraz innych materiałów i decyzji
administracyjnych, nie wynikających z winy lub zaniedbania Wykonawcy;
4) przedłużającego się postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia
publicznego.
3. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności, termin
realizacji przedmiotu umowy może zostać odpowiednio przedłużony, o czas niezbędny do
należytego zakończenia przedmiotu umowy.
4. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej, po stronie wnoszącego
propozycję zmian leży obowiązek udokumentowania powstałej okoliczności.
§ 13
Przetwarzanie danych osobowych
Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę na powierzenie przetwarzania danych
osobowych, której wzór stanowi Zał. Nr 2 do niniejszej umowy.
§ 14
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:

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową,
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
2) 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,
3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,
5) 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.
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.
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.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
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.
Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dłuższym niż 7 dni
Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
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 Prezesa Urzędu 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 przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§ 15
Przechowywanie dokumentacji
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów
finansowych wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej
z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140
rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
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Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469)), w sposób zapewniający dostępność,
poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu
przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem
zamówienia.
W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2,
Zamawiający powiadomi o tym pisemnie wykonawcę przed upływem terminu
określonego w ust. 2.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej
z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.
Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów
albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych
na powszechnie uznawanych nośnikach danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawcę działalności przed terminem,
o którym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować
Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym
przedmiotem zamówienia w terminem miesiąca przed zmianą tego miejsca.

§ 16
Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz.
1740).
Właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji
niniejszej umowy jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralne części niniejszej umowy stanowią ponadto:
1) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami do oferty;
2) Umowa na powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W imieniu Zamawiającego:

W imieniu Wykonawcy:

Zał. Nr 2 do umowy Nr ……….. z dnia: …………..

Umowa Nr ………../2020
powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiąca uzupełnienie
Umowy Nr ………. z dnia………… 2020 r
Powiat Leski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lesku
z siedzibą ul. Rynek 1, 38-600 Lesko, woj. podkarpackie
NIP: 688-124-45-72, REGON: 371034980,
dalej „Powierzającym”,
w imieniu, którego działają:
…………………….
…………………….
a ………………………………………………………………………………………………………………...…… z
siedzibą w ………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Przetwarzającym”,
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.
W związku z zawarciem w dniu ………………. w Lesku umowy nr: …/2020/ zwanej dalej
„umową zasadniczą”, której przedmiotem jest Aktualizacja baz danych PGiK
w
Starostwie Powiatowym w Lesku. w części ……………………………………………………….
Strony postanawiają, co następuje:
§1
Użyte w Umowie
określenia
oznaczają:
1) ustawa -

ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.);

2) dane osobowe -

dane osobowe w rozumieniu ustawy, zgromadzone w zbiorze danych

3) zbiór danych -

zbiór danych w rozumieniu ustawy, o nazwie „Ewidencja gruntów i
budynków”

4) administrator
danych osobowych
-

organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w
art. 3 ustawy, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych
osobowych;

5) przetwarzanie
danych osobowych
-

jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,

udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy
zasadniczej
6) dokument -

dowolny nośnik tradycyjny lub elektroniczny, na którym zostały
zapisane dane osobowe;

7) pracownik -

osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku
cywilnoprawnego.

§2
1. Na podstawie art. 31 ustawy, Powierzający jako administrator danych osobowych,
powierza Przetwarzającemu, przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz
Powierzającego, na warunkach opisanych w Umowie.
2. Umowa nie upoważnia Przetwarzającego do dalszego powierzenia przetwarzania
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz
Powierzającego, innym podmiotom.
§3
1. Przetwarzający jest umocowany do wydawania i odwoływania swoim pracownikom
upoważnień do przetwarzania danych osobowych, powierzonych na podstawie § 2.
2. Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych
osobowych został określony w załączniku nr 1a do Umowy; wzór odwołania
upoważnienia do przetwarzania powierzonych do załączniku nr 1b do Umowy.
3. Powierzający dopuszcza stosowanie wzorów innych niż wskazane w ust. 2, o ile będą
one zawierać co najmniej wszystkie elementy treści ujętej odpowiednio w załączniku
nr 1a lub 1 b do Umowy.
§4
1. Dane osobowe są powierzone Przetwarzającemu do przetwarzania wyłącznie w celu
realizacji przedmiotu umowy zasadniczej, tj. Aktualizacja
baz danych PGiK
w Starostwie Powiatowym w Lesku w części: ………………………………………………………
2. Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej Umowy jest zaspokojone
w ramach wynagrodzenia z umowy zasadniczej. Przetwarzającemu nie przysługuje
dodatkowe wynagrodzenie.
3. Powierzający powierza Przetwarzającemu przetwarzanie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych na okres nie dłuższy niż do dnia ……………………… r.
4. Maksymalny zakres danych osobowych powierzonych Przetwarzającemu
do przetwarzania obejmuje: imiona, nazwiska, imiona rodziców, adresy, numery
PESEL.
4. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec
Powierzającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem art. 36-39a
ustawy oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
niezgodnie z Umową.
§5

1. Przetwarzający zapewni środki zabezpieczające zbiór powierzonych do przetwarzania
danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym ustawy oraz rozporządzenia,
w tym Przetwarzający w szczególności:
1) zobowiązuje się przetwarzać powierzone do przetwarzania dane osobowe w
formie elektronicznej, wyłącznie w systemie informatycznym spełniającym
wszystkie wymogi określone w rozporządzeniu;
2) zapewni prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania
powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i
organizacyjne służące ochronie tych danych, w tym w szczególności Polityki
Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym
do przetwarzania danych osobowych;
3) zapewni przechowywanie dokumentów tak, aby zabezpieczyć powierzone do
przetwarzania dane osobowe przed: dostępem do nich osób nieupoważnionych do
ich przetwarzania, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, nieautoryzowaną
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
4) zapewni prowadzenie ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania
powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
2. Przetwarzający zobowiązuje się do:
1) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych,
wyłącznie do pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania
powierzonych do przetwarzania danych osobowych wydane przez
Przetwarzającego;
2) stałego nadzorowania swoich pracowników, w zakresie zabezpieczenia
powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
3) zobowiązania swoich pracowników do zachowania powierzonych do
przetwarzania danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia w poufności,
także po ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego;
4) trwałego i nieodwracalnego usunięcia powierzonych do przetwarzania danych
osobowych ze wszystkich nośników będących w posiadaniu Przetwarzającego,
w terminie 14 dni od terminu odbioru końcowego określonego w umowie
zasadniczej;
5) niezwłocznego przekazania Powierzającemu pisemnego oświadczenia, w którym
potwierdzi, że Przetwarzający nie posiada żadnych danych osobowych, których
przetwarzanie zostało mu powierzone mocą Umowy, po zrealizowaniu
postanowień pkt. 4.
§6
1. Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Powierzającego o:
1) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Przetwarzającego dotyczących
ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszenia
tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania;
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2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony
danych osobowych prowadzonych w szczególności przez Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, Policję lub sąd.
Przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Powierzającemu, na każde jego żądanie,
informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych
osobowych.
Przetwarzający umożliwi Powierzającemu lub podmiotowi przez niego
upoważnionemu, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych do
przetwarzania danych osobowych z ustawą, rozporządzeniem lub Umową – w
miejscach, w których są one przetwarzane. Pisemne zawiadomienie o zamiarze
przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Przetwarzającemu co najmniej 3
dni kalendarzowe przed dniem rozpoczęcia kontroli.
W przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu
przez Przetwarzającego zobowiązań wynikających z ustawy, rozporządzenia lub z
Umowy, Przetwarzający umożliwi Powierzającemu lub podmiotowi przez niego
upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w przedmiocie, o którym
mowa w ust. 3.
W ramach kontroli podjętej na podstawie ust. 3 lub ust. 4 Powierzający lub podmiot
przez niego upoważniony, mają w szczególności prawo:
1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego
upoważnienia, do pomieszczeń, w których znajduje się zbiór powierzonych do
przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczeń, w których powierzone do
przetwarzania dane osobowe są przetwarzane poza zbiorem danych osobowych;
2) wglądu do wszelkich dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotem
kontroli oraz sporządzania ich kopii;
3) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego
służącego do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzający jest zobowiązany zastosować się do zaleceń Powierzającego
dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych
osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, wynikających z kontroli
przeprowadzonych na podstawie ust. 3 lub ust. 4.

§7
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy
i rozporządzenia.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony i obowiązuje do dnia
wykonania przedmiotu Umowy.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Przetwarzającego, dwa egzemplarze dla Powierzającego.
Integralną część Umowy stanowią:

3) załącznik nr 1: Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do
przetwarzania danych osobowych;
4) załącznik nr 2: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do
przetwarzania danych osobowych;
Powierzający:

Przetwarzający:

Załącznik nr 1a do umowy nr…..:
Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

UPOWAŻNIENIE Nr ………
do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych Na podstawie art.
37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.), upoważniam
Pana/nią*………………………………………….. do przetwarzania danych osobowych
powierzonych do przetwarzania przez Starostę Powiatu Leskiego w ramach umowy
z dnia ……………………..
….………………………………………
(pieczątka i podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji
lub osoby upoważnionej do wydania upoważnienia)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych, w tym z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.), a także z obowiązującymi w Starostwie
Powiatowym w Lesku Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcją
zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych
w tych dokumentach.
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z
którymi zapoznałem się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie
zatrudnienia w ………../ wykonywania zadań na podstawie stosunku cywilnoprawnego,
jak też po jego ustaniu. ( niepotrzebne skreślić)
Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* zatrudnienia w ………/ wykonywania
zadań na podstawie stosunku cywilnoprawnego, lub z chwilą jego odwołania. ( niepotrzebne skreślić)
……………………………………………
(czytelny podpis osoby upoważnionej)

Upoważnienie otrzymałem/am
…………………………………………..

(miejscowość, data, podpis)
……………………………………………
(Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydania upoważnienia)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1 b do umowy nr…:
Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych
osobowych

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ………..
do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych Z dniem
………………………………….. r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.), odwołuję
upoważnienie Pana/Pani* ………………………………………………………. do przetwarzania
danych osobowych zgromadzonym w zbiorze danych „…” . …………………………………………. .

…………………………………………
(Czytelny podpis osoby
upoważnionej do odwołania upoważnienia)

