
DZIAŁ II SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOT.  UTWORZENIE BAZY BDOT 500 I GESUT W  PROGRAMIE EWID 2007 v.9. FIRMY
GEOMATYKA KRAKÓW.

I. Podstawa prawna

 Ustawa  z  17  maja  1989  r.  Prawo  Geodezyjne  i  Kartograficzne  (t.j.  Dz.U.2016.1629  z  dnia
2016.10.06);

 Ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.u. z 2010 r. Nr 76 poz. 489
z późn. Zm.).

 Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(t.j. Dz.U. z 2014 r.poz.1114 z późn. zm.);

 Ustawa z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r.poz.922);
 Ustawa z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz.1402 z późn. Zm.);
 Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r.poz.1030);
 Ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.262 z późn.zm.);
 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  9  listopada  2011  r.  w  sprawie

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz
opracowywania  i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. z 2011 r.Nr 263 poz.1572);

 Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  29  marca  2001  r.  w  sprawie
ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.);

 Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  15  października  2012  r.  w  sprawie  państwowego  systemu
odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247);

 Rozporządzenie  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z  14  lutego  2012  r.  w  sprawie  osnów
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352);

 Rozporządzenie  rady  Ministrów  z  10  stycznia  202  r.  w  sprwie  państwowego  rejestru  granic  i
powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U.z 2012 r. poz. 199);

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i
budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali,  znajdujących się na terenach
zamkniętych (Dz.U. z 2001 r. Nr 84. Poz.911);

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy
danych  obiektów  topograficznych  oraz  bazy  danych  obiektów  ogólno  topograficznych,  a  także
standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 279, poz. 1642 zał.);

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183);

 Rozporządzenie  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z  8  lipca  2014  r.  w  sprawie  sposobu  trybu
uwierzytelniania  przez  organy  Służby  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  dokumentów  na  potrzeby
postępowań administracyjnych,  sadowych  lub  czynności  cywilnoprawnych  (Dz.U.  z  2014  r.  poz.
914);

 Rozporządzenie  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z  9  lipca  2014  r.  w  sprawie  udostępniania
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru
Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917);

 Rozporządzenie  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z  dnia  8  lipca  2014 r.  w sprawie  formularzy
zgłaszania  prac  geodezyjnych  i  kartograficznych,  zawiadomienia  o  wykonaniu  tych  prac  oraz
przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014
r. poz. 924);

 Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  27  września  2005  r.  w  sprawie  sposobu,  zakresu  i  trybu
udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 205. Poz. 1692);

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania
dokumentów  elektronicznych  oraz  udostępniania  formularzy,  wzorów  i  kopii  dokumentów



elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.971);
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych

obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (dz.U. z 2015 r. poz. 2028);
 Rozporządzenie  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z  dnia  21  października  2015  r.  w  sprawie

powiatowej bazy GESUT i Krajowej Bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938).

II. Zasięg opracowania i podstawowe dane o obiekcie.

Miasto Płock – obszar opracowania  (15 obrębów) – 7567,19 ha

Obszar opracowania dot. przekształcenia wektorowej mapy zasadniczej (w tym projektowane sieci uzbrojenia terenu)
do obowiązujących przepisów prawa obejmuje następujące obręby:

Obręb Powierzchnia (ha)

1-Pod-Borowiczki 1453,06

2-Trzepowo 336,86

3-Maszewo 447,62

4-Łukasiewicza 241,92

5-Kostrogaj  Przemysłowy 181,02

6-Kostrogaj Rolniczy 370,72

7-Działki 118,92

8-Śródmieście 288,43

9-Wyszogrodzka 183,52

10-Podolszyce 364,44

11-Wisła 513,71

12-Radziwie 907,88

14-Góry 871,76

15-Tokary 732,71

16-Ciechomice 554,62

Razem 7567,19

Długości sieci uzbrojenia (km):

Obręb CO EN GAZ KANAL TEL. WODA MELIORACYJNE BENZYNOWE TV 
KABL.

INNE

1-Pod-
Borowiczki

36,37 322,52
125,7

9
368,23 182,87 197,83 2,52 17,26 20,23 0,57

2-Trzepowo 0,99 9,12 0,02 6,65 18,47 9,17 0 0 0 0,63

3-Maszewo 14,63 67,48 18,05 65,22 44,82 73,31 0 0,16 0,03 1,20

4-Łukasiewicza 47,32 161,14 37,16 128,19 73,72 66,87 0 0,83 6,41 0,50



5-Kostrogaj  

   Przemysłowy
16,43 85,29 3,05 61,68 41,02 37,35 0,11 0,54 0 1,46

6-Kostrogaj 

   Rolniczy
16,90 72,84 4,03 71,65 36,72 35,60 0 0,95 0,65 2,65

7-Działki 32 98,80 26,54 71,57 49,74 39,51 0,01 0 4,63 0,03

8-Śródmieście 58,64 267,99 23,27 161,29 111,31 85,95 2,56 0 5,18 1,54

9-
Wyszogrodzka

22,51 106,46 36,71 105,52 46,38 64,02 0,18 0,68 2,89 0,98

10-Podolszyce 15,14 104,14 29,09 100,64 49,73 73,12 0 9,31 1,32 0,34

11-Wisła 0 8,05 0 7,18 10,12 1,91 0,14 4,32 0 0

12-Radziwie 1,34 84,55 0,41 88,13 52,10 55,82 0 12,53 0
0,26

(naftowe)

14-Góry 0,58 27,54 0,74 37,22 44,01 26,55 0 9,66 0,57 0,03

15-Tokary 0 4,75 0,18 3,69 13,07 9,73 0 8,23 0 0

16-Ciechomice 0,02 19,48 0,81 30,80 20,90 31,27 0 0 0 0

Razem 262,7 1440,15
305,8

5
1307,66 794,98 808,01 5,52 64,47 41,91 10,19

Dodatkowo sieci projektowane ok. 1000 km.

Miasto Płock jest położone w obszarze 7 pasa PUWG 2000 (południk osiowy 21 °), układ wysokości Kronsztadt 60.
Wektorowa mapa zasadnicza została zmigrowana do EWID 2007 z programu EWMAPA.

Bazy BDOT 500 i GESUT zostaną utworzone dla obszaru 7567,19 ha tj. dla 15 obrębów (bez obrębu 13-Kombinat). 
W bazie danych numerycznej mapy zasadniczej znajdują się obiekty z katalogu instrukcji K1 i G7 oraz 
od 2 stycznia 2017  r. obiekty BDOT500 i GESUT zgodne z przepisami prawa.

III. Przedmiot zamówienia
Niniejsze zamówienie  należy opracować w oparciu o dane numerycznej mapy zasadniczej miasta 
Płocka.
 Analiza istniejącej mapy wektorowej. Wszystkie elementy baz danych winny być połączone z odpowiednią bazą 

operatów. Do każdego szczegółu sytuacyjnego należy przypisać w bazie operatów numer operatu technicznego 
(KERG). W przypadku gdy na podstawie danych zawartych na wektorowej mapie zasadniczej nie będzie można 
utworzyć obiektów BDOT500 i GESUT lub dane będą niekompletne lub niejednoznaczne, wątpliwości należy 
wyjaśnić i wprowadzić do bazy danych na podstawie dostępnych operatów znajdujących się w powiatowym 
zasobie geodezyjno-kartograficznym. Dane dotyczące projektowanych sieci i elementów uzbrojenia terenu należy
uzupełnić (w razie potrzeby) z materiałów analogowych znajdujących się w Zespole Usytuowania Projektowanych 
Sieci Uzbrojenia Terenu).

 Utworzenie  bazy  BDOT  500  w  zakresie  obiektów  wymienionych  w  rozporządzeniu  Ministra
Administracji  i  Cyfryzacji  w  sprawie  bazy  danych  obiektów topograficznych  i  mapy  zasadniczej
Dz.U.2015.poz.2028, w programie EWID 2007 v.9 funkcjonującego w Urzędzie Miasta Płocka. 

 Utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT, zgodnej z rozporządzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji  w  sprawie  powiatowej  bazy  GESUT  i  krajowej  bazy  GESUT  Dz.U.2015.poz.  1938.,w
programie EWID 2007 v.9 funkcjonującego w Urzędzie Miasta Płocka, w zakresie projektowanych,
znajdujących  się  w  trakcie  budowy  oraz  istniejących  sieci  uzbrojenia  terenu,  ich  usytuowania,



przeznaczenia oraz podstawowych parametrów technicznych, a także w zakresie podmiotów, które
władają tymi sieciami.

 Dostosowanie bazy numerycznej mapy zasadniczej do zgodności  z pojęciowym modelem danych
BDOT500 i GESUT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Wprowadzenie działań harmonizujących mających na celu doprowadzenie do interoperacyjności  i
spójności tworzonych i modyfikowanych danych w systemie Ewid 2007 tj. harmonizacja połączonych
baz danych GESUT, BDOT i EGiB.

 Zasilenie  bazy  danych  systemu  oraz  potrzebnych  relacji  i  mechanizmów  pozwalających  na
prowadzenie wyżej wymienionej bazy w systemie Ewid 2007.

 Sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych prac w formie operatu technicznego.

IV. Szczegółowy zakres prac i zasady wykonywania prac

1. Po podpisaniu umowy Wykonawca zapozna się z wymogami licencji oprogramowania i oświadcza, że
będzie przestrzegał jej warunków.

2. Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego  pliki  do  modyfikacji   obejmujące  obszar  zamówienia.
Dopuszcza się przekazywanie plików droga elektroniczną.

 Wykonawca przetworzy dane zawarte w mapie zasadniczej do postaci zgodnej z modelami
pojęciowymi BDOT 500 i GESUT  określonymi w/w przepisach prawa.

 Bloki  budynków oraz  obiekty  budowlane  trwale  związane  z  budynkiem,  takie  jak:  taras,
weranda  ,  wiatrołap,  schody,  podpora,  rampa,  wjazd  do  podziemia,  podjazd  dla  osób
niepełnosprawnych  należy  dostosować  do  modelu  pojęciowego  określonego  przepisami
Rozporządzenie EGiB.

 Należy utworzyć poprawne relacje topologiczne pomiędzy obiektami stanowiącymi przedmiot
opracowania, a istniejącymi budynkami w bazie EGiB.

 Obiekty liniowe rysowane krawędzią po przełożeniu na obiekty BDOT 500 rysowane osiowo
należy przesunąć w odpowiednią stronę w celu zachowania właściwego położenia.

 Teksty wolnostojące niezwiązane z obiektami należy wykorzystać do uzupełnienia wartości
atrybutów oraz utworzenia odpowiedniej etykiety obiektu.

 Wykonawca zbuduje obiekty powierzchniowe, takie jak np. trawniki, skarpy i inne, zgodne z
załącznikiem 3 do Rozp.  BDOT; w  przypadku braku danych geometrycznych zamknięcie
elementów  powinno  nastąpić  w  oparciu  o  granice  ewidencyjne,  budynki,  elementy
infrastruktury  drogowej,  skarpy,  ogrodzenia,  ściany  oporowe  –  ujawnione  na  mapie
zasadniczej.  W  sytuacjach  wątpliwych  sposób  postępowania  należy  uzgodnić  z
Zamawiającym.

 Wykonawca zweryfikuje i  uzupełni  atrybuty opisowe BDOT i  GESUT na podstawie danych
istniejących w bazie.

 Baza GESUT zostanie również uzupełniona o dane projektowe niezrealizowane, pochodzące z
lat 2016-2017, zawarte w:
a) Uzgodnionej dokumentacji, która była przedmiotem narad koordynacyjnych,
b) Projektach  budowlanych  zatwierdzonych  decyzją  o  pozwoleniu  na  budowę  lub  w

dokumentach załączonych do zgłoszeń budowy,
c) Dokumentach podmiotów władających poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu.

 Wykonawca  przeprowadzi  konwersję  obiektów  punktowych  na  odpowiadające  im  obiekty
liniowe zgodne modelem pojęciowym.

 W  trakcie  konwersji  Wykonawca  przeprowadzi  kontrolę  usunie  błędy  topologiczne
występujące w obiektach i pomiędzy obiektami.

 Relacje topologiczne nie mogą zawierać:
a) zdublowanych wierzchołków
b) zapętleń linii
c) uskoków linii
d) niedociągnięć połączeń dwóch linii, powierzchni
e) bliskiego sąsiedztwa wierzchołków
f) brakujących segmentów obiektów liniowych i powierzchniowych.

 Wykonawca zweryfikuje Bazy BDO500, GESUT i EGiB pod katem wzajemnych relacji między
obiektami.  W  wyniku  weryfikacji  zostana  uzupełnione  lub  poprawione  relacje  pomiędzy
obiektami  baz  w  szczególności  po  kątem:  powielenia  obiektów  w  bazach,  błędnego
przypisania obiektu do bazy (np. komory, podpory), wzajemnej kolizji obiektów (przecięcia



obiektów)  lub  brakiem powiązań  miedzy  obiektami  (luki,  np.  przyłącze  nie  dochodzi  do
budynku), wzajemnej relacji opisów obiektów widocznych na mapie.

 Mapa zasadnicza ( BDOT, GESUT) zostanie opracowana dla skali 1:500.
 Wykonawca przekaże bazy BDOT500, GESUT i zasili  EWID 2007 oraz zapewni aktualność

przekazywanego przedmiotu zamówienia na moment zasilenia bazy danych zasobu.
 Wykonawca  sporządzi  dokumentację  techniczną  z  wykonanej  pracy  w  formie  operatu

technicznego.

3. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do miejsc pozostających pod kontrolą Zamawiającego, w
uzgodnionym z Wykonawcą trybie, z uwzględnieniem obowiązujących w organizacji  Zamawiającego
procedur bezpieczeństwa.
Procedury te zostaną zakomunikowane Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy.

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  bezwzględnego  zachowania  w  poufności  wszelkich  informacji
uzyskanych w związku z wykonywaniem zlecenia dotyczących Zleceniodawcy i jego Klientów.

5.  Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 3 rozumie się w szczególności zakaz:
a) zapoznania się przez  Wykonawcę z dokumentami,  analizami,  zawartością  dysków twardych i

innych nośników informacji itp. – nie związanymi ze zleconym zakresem prac.
b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania

ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności.

6. Wykonawca  zobowiązuje  się  nie  wykorzystywać  własnego  sprzętu  Informatycznego  na  terenie
Zleceniodawcy bez jego wiedzy i zgody.

7. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, przestrzegali tych samych reguł
poufności określonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte
wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzedzającym.

8. Wykonawca zobowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony
informacji poufnych Zleceniodawcy i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogłoby
dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Zleceniodawcy.

9. Wykonawca zobowiązany jest nie wprowadzać do budynku będącego siedziba Zleceniodawcy osób
trzecich.

10. Postanowienia  ust. 3. - 8. Nie będą miały zastosowania do informacji, które:

a) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy;
b) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej  
    niniejszą umową;
c) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego lub decyzji

administracyjnej.
11. Wykonawca oświadcza,  że zapoznał się  z  Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu

Miasta Płocka oraz innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu, dostępnymi na stronie
www.zsz.ump.pl.;  regulacje  nieujawnione  publicznie  z  uwagi  na  wymagania  bezpieczeństwa
informacji  zostaną  przedstawione  Wykonawcy  po  zawarciu  niniejszej  umowy,  zaś  Wykonawca
niniejszym deklaruje ich stosowanie – wprost lub odpowiednio.

12.Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do produkcyjnej Bazy TurboEwid w Wydziale Geodezji na
2 stanowiskach (w sposób niezakłócający bieżącej pracy Wydziału) w godzinach pracy Urzędu:
Poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 15.30
Czwartek: 8.30 – 17.30
Piątek: 8.30 – 15.30.

13.Dla Wykonawcy zostanie utworzone konto w systemie TurboEwid, za pomocą którego Wykonawca
będzie realizował prace objęte niniejszym zamówieniem.
Dopuszcza się realizację zamówienia w siedzibie Wykonawcy.

http://www.zsz.ump.pl/


14.W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:
a) Uzupełni bazę TurboEwid plikami modyfikującymi;
b) Złoży operat techniczny
c) Złoży pliki modyfikujące na nośnikach CD, DVD itp.

V. Warunki powierzenia przetwarzania danych osobowych

V.1 Zakres i cel powierzenia przetwarzania danych osobowych

1) Zamawiający  oświadcza,  że  Gmina  Miasto  Płock  jest  administratorem  danych  osobowych,
przetwarzanych w ramach powiatowej części pzgik, zawartych w niżej wymienionych zbiorach
danych osobowych:

 Ewidencja gruntów i budynków
 Uzgadnianie dokumentacji projektowej
 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 Rejestr opinii w sprawie podziału nieruchomości

2) Zamawiający, działając na podstawie art. 31 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych  osobowych,  zwanej  dalej  „Ustawą”,  powierza  Wykonawcy  przetwarzanie  wszystkich
danych osobowych zawartych w zbiorach, których mowa w V.1 ust.1, a Wykonawca przyjmuje
powierzenie  przetwarzania  danych  osobowych,  na  warunkach  określonych  w  niniejszym
dokumencie.

3) Celem powierzenia przetwarzania danych jest utworzenie inicjalnych baz BDOT 500 i GESUT.

4) Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje:
a) Wszelkie dane przechowywane w systemie teleinformatycznym - zarówno w bzach danych,

jak i w warstwie aplikacyjnej;
b) Wszelkie dane  przechowywane  w  obecnie  funkcjonujących  u  Zamawiającego  systemach

teleinformatycznych  obsługujących  pzgik  (wyłącznie  odczyt  danych)  –  zarówno w bazach
danych, jak i w warstwie aplikacyjnej;

5) Powierzenie  przetwarzania  danych  obejmuje  ich  przechowywanie,  odczyt  i  zapisywanie
realizowane bezpośrednio.

V.2 Zasady przetwarzania danych osobowych

1) Wykonawca nie może wykorzystywać powierzonych danych w innym celu niż  
wynikający  z  konieczności  realizacji  zleconych  zadań  i  w  granicachokreślonych  zapisami
niniejszego dokumentu.

2) Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał powierzone dane osobowe wyłącznie  
przy użyciu systemu informatycznego.

3) Wykonawca jest  zobowiązany  do  nadania  upoważnień do  przetwarzania  danych  osobowych
wszystkim osobom, które  w ramach realizacji  umowy będą przetwarzać dane osobowe oraz
prowadzenia ewidencji tych osób.

4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osób, którym nadał upoważnienia do  
przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wpisania ich do ewidencji osób
uprawnionych.

5) W przypadku wystąpienia okoliczności, mogących skutkować odpowiedzialnością 
Zamawiającego za nieprzestrzeganie przepisów Ustawy w zakresie przetwarzania powierzonych
Wykonawcy danych osobowych,  Wykonawca zobowiązuje się podjąć niezwłocznie działania w
celu usunięcia tych okoliczności oraz zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Zamawiającego
o zaistniałych okolicznościach, podjętych działaniach i ichskutku, o ile jest wiadomy.

6) Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  o  wszelkich
czynnościach  z  własnym  udziałem  w  sprawach  dotyczących  ochrony  powierzonych  danych
osobowych,  prowadzonych  w  szczególności  przed  Generalnym Inspektorem Ochrony  Danych
Osobowych,  organami  administracji  publicznej,  organami  ścigania  lub  organami  wymiaru
sprawiedliwości.



7) Wykonawca  zobowiązuje  się  do  udzielenia  informacji,  na  każde  żądanie  Zamawiającego,
dotyczących  statusu  i  czynności  dokonywanych  na  wszelkich  danych  osobowych,  których
przetwarzanie zostało mu powierzone.

V.3 Zasady wykorzystania danych osobowych

1) Wykonawca:
a) nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych powierzonych przez 
Zamawiającego;
b) nie jest uprawniony do zakładania oraz posiadania lub tworzeniajakichkolwiek 

kopii dokumentów zawierających dane powierzone przezZamawiającego, w tym 
formularzy zawierających dane lub baz danychzapisanych w postaci dokumentów

papierowych  lub  elektronicznych,  szczególności  w  poczcie  elektronicznej,  nadyskach
komputerowych iarkuszach kalkulacyjnych, innych niż określone w niniejszymdokumencie.

2) Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązkówwynikających z 
Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

V.4 Zasady zabezpieczenia danych osobowych

1) Wykonawca oświadcza, iż spełnia wymagania określone wart. 36 – 39ustawy o ochronie danych
osobowych  dotyczące  zabezpieczenia  danych  przez  ich  udostępnieniem  osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobęnieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy
oraz zmianą, utratą,uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2) Wykonawca oświadcza, iż sposób prowadzenia i zakres dokumentacji, o którejmowa wart. 39a
ustawy o ochronie danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu
zapewnienia  ochrony  przetwarzanychdanych  są  zgodne  z  przepisami  rozporządzenia  Ministra
Spraw  Wewnętrznychi  Administracji  z  dnia  29  kwietnia  2004  r.  w  sprawie
dokumentacjiprzetwarzania  danych osobowych oraz  warunków technicznych iorganizacyjnych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemyinformatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych.

3) Wykonawca  zobowiązuje  się  zastosować  zalecenia  dotyczące  poprawy  jakościzabezpieczenia
danych  osobowych  oraz  sposobu  ich  przetwarzania,sformułowane  w  wyniku  kontroli
przeprowadzonej przez Zamawiającego.

V.5 Zasady odpowiedzialności   Wykonawcy

1) Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osobytrzecie w wyniku
przetwarzania  danych  osobowych  przez  Wykonawcę  znaruszeniem  zasad  określonych  w
niniejszym załączniku.

2) Zamawiający  ma  prawo,  przez  cały  okres  trwania  umowy,  kontrolowaćpoprawność
zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę·

3) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o kontrolachpodmiotów zewnętrznych w
zakresie przetwarzania powierzonych danychosobowych oraz o wydanych zaleceniach.

4)  W  przypadku  jakiegokolwiek  naruszenia  przez  Wykonawcę  niniejszych  zasadlub  przepisów
ustawy o ochronie danych osobowych, a także w przypadkurozwiązania umowy, niezależnie od
przyczyn, Wykonawca w trybienatychmiastowym zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.

5)  Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia wprzypadku rażącego
naruszenia  celu  i  zakresu  przetwarzania  powierzonychdanych  osobowych  określonych  w
niniejszym załączniku lub nie podjąłśrodków zabezpieczających, o których mowa wart. 36-39
ustawy o ochroniedanych osobowych.

VI. Inne zobowiązania Wykonawcy

1) Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  udostępnioną  dokumentacjęgeodezyjno  -
kartograficzną (baz danych) niezbędną do wykonania pracy zzachowaniem przepisów ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / DZ.U.2016.922 t.j. z dnia 28.06.2016 t
J,



2) Wykonawca  zobowiązuje  się  do  nie  udostępniania  materiałów stanowiącychpaństwowy zasób
geodezyjny  i  kartograficzny  ani  wykorzystywania  ich  dosporządzania  jakichkolwiek  kopii  lub
materiałów pochodnych, do celów niebędących przedmiotem niniejszego zamówienia.

3) Wykonawca ani osoby działające w jego imieniu nie mają prawa doudostępniania, przekazywania
lub  odsprzedaży  (  w  żadnej  formie)  materiałówpowstałych  w  wyniku  realizacji  niniejszego
zamówienia osobom trzecim ani wykorzystywania ich do innych celów nie będących przedmiotem
niniejszego zamówienia.

VII. Termin realizacji zamówienia 15 listopada 2017 r.

Sporządziła:
Małgorzata Pawlak



Załącznik nr 1 do OPZ.

Oświadczenie

"Działając w imieniu oświadczam o przyjęciu przez reprezentowaną przeze mnie organizację obowiązku
zachowania  w  poufności  dodatkowych  informacji  uzyskanych  w  trakcie  indywidualnych  inicjatyw  w
związku z udziałem w postępowaniu nr WGD-V.271.11.2017.MP .

Przez obowiązek, o jakim mowa powyżej rozumie się w szczególności zakaz:
- zapoznawania się przez z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych nośników
informacji itp. - nie związanymi z zakresem przedmiotu postępowania,
- zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich
osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności.
.................................... zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu  informatycznego na
terenie Urzędu Miasta Płocka bez uprzedniej zgody .
...................................  obowiązany  jest  do  zapewnienia,  aby  jego  pracownicy  przestrzegali  tych
samych reguł poufności określonych w niniejszym dokumencie.
....  ponosi  odpowiedzialność  za  należyte  wypełnienie  zobowiązania  wskazanego  w  zdaniu
poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje własne .
................................  obowiązany jest  również  do  podjęcia  pozytywnych działań zmierzających do
ochrony informacji  poufnych UMP i  jego Klientów, o ile w trakcie przedmiotowego postępowania Nr
WGD-V.271.8.2017.MP  mogłoby  dojść  do  ujawnienia  takich  informacji  poza  wiedzą  i  zgodą
Zleceniodawcy.
.......  zobowiązany  jest  nie  wprowadzać  do  budynku  będącego  siedzibą  UMP  osób  trzecich  -  za
wyjątkiem zgłoszonych pisemnie przed rozpoczęciem spotkania.
......  obowiązany  jest  do  zapewnienia,  aby  osoby  te  przestrzegały  reguł  poufności  określonych  w
niniejszym dokumencie, a za ich działania lub zaniechania odpowiada jak za swoje własne.
Powyższe postanowienia nie będą miały zastosowania do informacji, które:
- zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszego
oświadczenia;
-  zostały  ujawnione  przez  strony  trzecie  bez  naruszenia  zasady  poufności  określonej  niniejszym
oświadczeniem;
- zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku
sądowego lub decyzji administracyjnej.
........................... oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu
Miasta Płocka oraz innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu, dostępnymi na stronie
www.zsz.plock.eu;"


