
UMOWA USŁUGI NR ................................

zawarta w dniu......................roku w Płocku pomiędzy:
Gminą  -  Miasto  Płock  z  siedzibą  w  Płocku,  Stary  Rynek  1  zwaną  dalej  "Zamawiającym",
reprezentowaną przez ............................................... - Prezydenta Miasta Płocka, a 
..................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:

               § 1

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu niograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017r, poz. 1579) Wykonawca zobowiązuje się
do wykonania tablic rejestracyjnych do pojazdów w latach 2019-2020, zaś Zamawiający
zobowiązuje się do odbioru przedmiotu zamówienia oraz zapłaty umówionej ceny.

2. Tablice  rejestracyjne  muszą  spełniać  wymogi  określone  w  załączniku  nr  13  do
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 roku w
sprawie  rejestracji  i  oznaczania  pojazdów  oraz  wymagań  dla  tablic  rejestracyjnych
( Dz.U. z 2017 r. Poz. 2355 z późń. zm.).

3. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część umowy.

               § 2

1. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. Wykonawca dostarcza przedmiot umowy własnym transportem oraz na własny koszt do

magazynu Zamawiającego w Urzędzie Miasta Płocka przy ul. Piłsudskiego 6 w Płocku. 
3. Wykonawca  dostarcza  każdorazowo  tablice  rejestracyjne  w  ilości  określonej  przez

Zamawiającego  w  jednostkowych  zamówieniach  wysłanych  drogą  elektroniczną  lub
faksem:
a) w odniesieniu do tablic odtworzeniowych i indywidualnych w terminie nie dłuższym
niż ... dni roboczych od zgłoszenia w godzinach od 8.00 do 14.00,
b)  w  odniesieniu  do  tablic  seryjnych  w terminie  nie  dłuższym niż  30 dni od  daty
zamówienia, od poniedziałku – do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

4. Zamówienia  składane  będą  przez  Zamawiającego  jeden  raz  w  tygodniu  do  godziny
15.00.

§ 3

1. Odbiór przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie protokołów zdawczo –
odbiorczych.

2. Tablice dostarczane będą w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych wraz z opisem
tj.: nazwa producenta, specyfikacja zawartości opakowania, w szczególności ilość tablic
i zakres numerów rejestracyjnych.

3. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć tablice na czas przewozu i ponosi
całkowitą odpowiedzialność za ich dostarczenie.

4. Każdorazowo przy dostawie partii tablic Wykonawca wystawia dowód dostawy.
5. Dowód dostawy, Wykonawca wystawi w 2 egzemplarzach dla każdej ze stron.
6. Odbioru  tablic,  ustalenia  ilości  i  oceny  jakości  dokonuje  upoważniony  pracownik

Oddziału Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, który potwierdza powyższe własnoręcznym
podpisem na dowodzie dostawy.

7. Osobą upoważnioną do podpisania protokołu i odbioru tablic, o których mowa w ust. 1
jest:
- ze strony Zamawiającego: osoba upoważniona przez Zamawiającego
- ze strony Wykonawcy: osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy

8. Pojazd  Wykonawcy,  który  dostarcza  tablice  musi  być  obsługiwany  przez  osobę
upoważnioną przez Wykonawcę do przyjęcia reklamacji.  



§ 4

W  przypadku  dostawy  tablic,  które  nie  odpowiadają  normie  jakościowej,  jest  towarem
uszkodzonym  lub  z  innych  przyczyn  niepełnowartościowym  ,  Zamawiający  odmówi  jego
przyjęcia, a  Wykonawca zobowiązuje się zamienić go na towar niewadliwy w ciągu 24 godzin
jeśli  są  to  tablice  odtworzeniowe  lub  indywidualne.  Natomiast  w  przypadku  tablic
rejestracyjnych seryjnych wymiana następuje w ciągu 7 dni.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę brutto 
określoną w formularzu oferty do kwoty ..................................................................   
słownie.................................................................................................................

2. Ceny  jednostkowe  podane  w  formularzu  cenowym,  składające  się  na  powyższą  kwotę
obowiązywać będą przez cały okres obowiązywania umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia wartości zamówienia do 20% w stosunku
do wartości  maksymalnej  nominalnej  zobowiązania  i  w konsekwencji  zamówienia  liczby
tablic o łącznej wartości niższej niż maksymalna nominalna wartość zobowiązania.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia/zmiany ilościowej między rodzajem tablic
rejestracyjnych do 20% zamówienia – w ramach środków finansowych przeznaczonych na
realizację niniejszego zamówienia.

5. Termin realizacji  faktur-  30.  dnia  od daty  otrzymania  przez  Zamawiającego  prawidłowo
wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na
fakturze.

6. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawione
faktury pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiającego
płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony w ust. 5 umowy, strony ustalają, że skonto
będzie wynosiło równowartość oprocentowania w wysokości 5% w skali roku od należności
z faktury za każdy dzień płatności dokonanej przed terminem określonym w  § 5 ust. 5.
Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem, o którym mowa w
§ 5 ust. 5 będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno – finansowej.

7. Podstawą  wystawienia  faktury  będzie  podpisany  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę
protokół odbioru o którym mowa w §3 ust. 1 zamawianych tablic.

8. Źródło finansowania:§ 2 punkt 1b Uchwały Nr 708/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28
grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na
lata  2018-2039  z  późń.  zm.   Dział  750  rozdział  75020  §  4300  Zad.  Budżetowe  nr
02/WSAII/P 

9. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w wystawionej fakturze numery umowy, której

faktura dotyczy, wg centralnego rejestru umów. 
11. Na oryginale faktury VAT Wykonawca wymienia asortyment, ilość towaru, cenę jednostkową

i wartość.
12. Zamawiający  oświadcza,  że  jest  podatnikiem podatku  VAT,  że  jego  numer  identyfikacji

podatkowej to 774-313-57-12.  
13. Nalezność  Wykonawcy  wynikajaca  ze  złożonej  faktury  będzie  przekazywana  na  konto

wskazane przez Wykonawcę na fakturze, z zastrzeżeniem powyższych postanowień. 

§ 6

1.  Wykonawca  oświadcza,  że  numer  rachunku  rozliczeniowego  wskazany  we  wszystkich
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu,  jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla
którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U.
2017.1876 ze  zm.)  prowadzony  jest  rachunek VAT.  /zgodnie  z  oświadczeniem Wykonawcy
złożonym w ofercie/.
2.  Wykonawca  oświadcza,  że wyraża  zgodę/  nie  wyraża  zgody* na  dokonywanie  przez
Zamawiającego  płatności  w  systemie  podzielonej  płatności  tzw.  split  payment.  /zgodnie  z
oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie/.



w przypadku oświadczenia twierdzącego mają zastosowanie ustępy:
3.  Zamawiający  oświadcza,  że  będzie  realizować  płatności  za  faktury  z  zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za
dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 6 umowy.
4.  Podzieloną  płatność  tzw.  split  payment  stosuje  się  wyłącznie  przy  płatnościach
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty
dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany
do  zapłaty  za  czynności  lub  zdarzenia  pozostające  poza  zakresem  VAT  (np.  zapłata
odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte
odwrotnym obciążeniem.

   
                                                                 § 7

1. Wykonawca odpowiada za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca  udziela  .......  gwarancji  na  przedmiot  umowy,  liczony  od  terminu  odbioru

towaru.
3. Gwarancja obejmuje nieodpłatne dokonywanie napraw bądź wymianę w razie wystąpienia

wad fizycznych z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zobowiązań z tytułu gwarancji lub rękojmi w

ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wystąpienia wady.

   
               § 8

1.  W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do odbioru z magazynu
Zamawiającego  i  zniszczenia  na  koszt  własny  przekazanych  przez  Zamawiającego  tablic
rejestracyjnych w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie w terminie 7 dni od
dnia zgłoszenia, którego dokonuje telefonicznie upoważniony pracownik Oddziału Komunikacji
Urzędu Miasta Płocka.
2.   Przekazywanie tablic następuje w formie protokołu zdawczo – odbiorczego.
3.   Zniszczenie tablic dokonywane jest w obecności upoważnionego pracownika Oddziału
Komunikacji Urzędu Miasta Płocka oraz upoważnionego pracownika ze strony Wykonawcy 
4.  Zniszczenie  tablic  dokonywane  będzie  w  siedzibie  Wykonawcy  lub  w  siedzibie
Zamawiającego.
5.   Fakt dokonania zniszczenia tablic Strony potwierdzają protokołem.
6.  Osobą uprawnioną do podpisania protokołów przekazania tablic do zniszczenia ze strony
Zamawiającego jest:osoba upoważniona przez Zamawiającego.

                  § 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

a)  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Wykonawcy, w szcególności w przypadkach okreslonych w §11 ust. 1 – w wysokości 20%
wartości przedmiotu zamówienia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy,

b) opóźnienie w wykonaniu umowy – każdego ze składanych zamówień – w wysokości
10% wartości niedostarczonych tablic – za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego
dnia po upływie terminu określonego w § 2 ust. 3 pkt a) i b). 

c) opóźnienie w wykonaniu umowy – każdego ze składanych zamówień – w wysokości
10% wartości  uznanych za wadliwe ( zgodnie z  § 4 ) tablic  brutto – za każdy dzień
opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 4.

d)  opóźnienie  w  dostarczeniu  prawidłowego  przemiotu  umowy  skutkiem  wniesionej
reklamacji-  lub  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi  w  wysokości  10  %  wartości
zareklamowanego przemiotu brutto, za każdy dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w.w kar z należnej mu ceny.

3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar
umownych.



4. W razie opóźnienia zapłaty ceny za przedmiot umowy Zamawiający zobowiązany jest do
zapłaty odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

          § 11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących
Wykonawcy. Odstąpienie następuje w ciągu 14 dni od daty powzięcia informacji przez
Zamawiającego o którymkolwiek z poniższych zdarzeń: 
1)zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym
wykonanie umowy,
2)nastąpi opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy: 
a) ponad termin określony w § 2 niniejszej umowy,
b) ponad termin określony w § 4 niniejszej umowy,
2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.

                  § 12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od dnia  powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli  zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e Pzp,
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ust. 1 Pzp,
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej

w art.  258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii  Europejskiej,  że państwo polskie uchybiło
zobowiązaniom,  które  ciążyły  na  nim  na  mocy  Traktatów,  dyrektywy  2014/24/UE
i  dyrektywy  2014/25/UE,  z  uwagi  na  to,  że  Zamawiający  udzielił  zamówienia
z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

§ 13

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji
uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy dotyczących Zamawiającego i jego
Klientów.

2. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz:
1) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków

twardych i innych nośników informacji itp. - nie związanymi ze zleconym  zakresem prac,
2) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności

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

3.  Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego na
terenie Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody.

4. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby
trzecie przy udziale których wykonuje zlecenia dla Zamawiającego, przestrzegali tych
samych reguł poufności określonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za należyte wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu
poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje
własne.

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



6. Wykonawca zobowiązany jest nie wprowadzać do budynku będącego siedzibą
Zamawiającego osób trzecich.

7. Postanowienia ust. 1 - 6 nie będą miały zastosowania do informacji, które:
1) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy;
2) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej

niniejszą umową;
3) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego  lub

decyzji administracyjnej.
8. 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.plock.eu; 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.

                § 14

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-
6  Prawa  Zamówień  Publicznych  oraz  przewiduje  możliwość  dokonania  w  umowie
następujących istotnych zmian:

1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany w wysokości podatku VAT,
2) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia poniższych  okoliczności:
a) zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji,  przewrotu wojskowego  lub
cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być
spowodowane użyciem ich przez wykonawcę,
b) zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty,   niepokoje,

strajki, niekorzystne warunki pogodowe w postaci np. ulewnych deszczy.
3) treści  § 6 dotyczących wpisania lub zmiany zakresu oświadczenia Wykonawcy w zakresie
split payment.

§ 15

1. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  oraz  powierza
przetwarzania danych osobowych swoich pracowników, współpracowników, klientów oraz
danych  osób  przekazanych  przez  w/w  osoby,  niezbędnych  do  wykonania  Umowy,  na
potrzeby  księgowe,  rozliczeniowe,  prowadzenia  bazy  danych  spraw  w  ramach
oprogramowania, itp.

2. Jednocześnie Zamawiający, o ile będzie to niezbędne do wykonania Umowy, niniejszym
powierza  Wykonawcy  do  przetwarzania  dane  osobowe  swoich  pracowników  i
współpracowników,  w  szczególności  na  cele  związane  z  wykonywaniem  Umowy  oraz
kontaktu z Wykonawcą i wskazanymi przez niego podmiotami.

3. Strony  wskazują,  iż  mają  pełną  świadomość,  że  zgoda  na  przetwarzanie  danych
osobowych  wynika  z  samej  natury  stosunku  prawnego  między  Stronami,  a  bez  niej
niemożliwym  byłoby  wykonywanie  Umowy.  Powierzenia,  o  których  mowa  powyżej,
upoważniają Strony do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w ramach wypełniania
obowiązków wynikających z  Umowy i  nie  mogą stanowić  podstawy przetwarzania tych
danych na jakikolwiek inny cel.

4. Powierzenia zostają zawarte na okres trwania Umowy, co nie  wyłącza prawa Stron do
czasowego  wstrzymania  lub  uchylenia  powierzenia,  w  szczególności  w  przypadku
zaistnienia incydentu z zakresu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

5. Dla  uniknięcia  wątpliwości  Strony  wskazują,  iż  wstrzymanie,  zawieszenie  lub
wypowiedzenie powierzenia do przetwarzania danych osobowych, może czasowo lub trwale
uniemożliwić  wykonywanie  Umowy,  za  co  Zamawiający  nie  będzie  ponosić
odpowiedzialności, a co Wykonawca w pełni akceptuje i zrzeka się wszelkich roszczeń w
tym  zakresie  wobec  Zamawiającego  w  najszerszym  dopuszczalnym  przepisami  prawa
zakresie.

6. Zamawiający  informuje  Wykonawcę,  iż  w  zakresie  danych  osobowych  przekazanych
Wykonawcy do przetwarzania:

 Zamawiający  jest  administratorem  danych  osobowych  powierzonych  przez
Wykonawcę,  tj.  osób  pełniących  funkcję  jego  organów,  pracowników,
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kontrahentów, klientów, petentów, itp., pod adresem: Urząd Miasta Płocka, Stary
Rynek 1, 09-400 Płock. Kontakt z inspektorem ochrony danych – ido@plock.eu;

 Dane osobowe będą przetwarzane na cele związane z wykonaniem Umowy, w
tym na  potrzeby  finansowo-księgowe,  rozliczeniowe,  analiz  technicznych  oraz
tworzenia  bazy  danych,  a  również  na  cele  prowadzonych  spraw  sądowych  i
pozasądowych;

 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a, b i c
oraz,  o  ile  okaże  się  to  konieczne,  art.  9  ust.  2  pkt  b  lub  pkt  c  lub  pkt  d
Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27
kwietnia  2016  roku  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);

 Dane  osobowe  przekazane  przez  Wykonawcę  mogą  zostać  powierzone  do
przetwarzania  przez  podmioty  współpracujące  z  Zamawiającym,  tacy  jak
audytorzy,  rewidenci,  księgowi,  obsługa  IT,  podmioty  udzielające/kontrolujące
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej itp., którzy zostaną zobowiązani do
ich  przetwarzania  zgodnie  z  przepisami  RODO,  a  także  wszelkim  właściwym
sądom i organom władzy publicznej oraz instytucjom finansowym i skarbowym,
zgodnie  ze  zleconymi  czynnościami  przez  Wykonawcę,  a  także  obowiązkami
wynikającymi  z  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  na  co
jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę;

 Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  trwania  Umowy,  a  także  w
zakresie przechowywania dokumentacji oraz trwania praw i obowiązków Stron,
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

 Osobom,  których  dane  są  przetwarzane  przysługuje  prawo  do  żądania  od
Zamawiającego  dostępu  do  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z
uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane są przetwarzane, a także do
przenoszenia  danych  (uzyskania  usystematyzowanego  zestawienia  danych  i
przekazania ich innemu administratorowi), jak również prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie i wniesienia skargi do organu nadzoru;

 Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym wykonania zobowiązań
Umowy, a ich brak może trwale lub przejściowo uniemożliwić wykonanie Umowy.

7. Wykonawca informuje Zamawiającego, iż w zakresie danych osobowych przekazanych do
przetwarzania:

 Wykonawca  jest  administratorem  danych  osobowych,  pod  adresem  ul.
____________ ;

 Dane osobowe będą przetwarzane na cele związane z wykonaniem Umowy, w
tym na  cele  finansowo-księgowe,  sprawozdawcze,  audytowe,  tworzenia  bazy
danych, bazy dokumentów itp.;

 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a, b i c
oraz o ile okaże się to konieczne art. 9 ust. 2 pkt b lub pkt c lub pkt d RODO;

 Dane  przekazane  przez  Zamawiającego  mogą  zostać  powierzone  do
przetwarzania  przez  podmioty  współpracujące  z  Wykonawcą,  takie  jak
podwykonawcy, audytorzy, rewidenci, księgowi, obsługa IT, itp., którzy zostaną
zobowiązani  do  ich  przetwarzania  zgodnie  z  przepisami  RODO  oraz  innymi
powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,  na  co  jednocześnie
Zamawiający  wyraża  zgodę,  oraz  organom administracji  publicznej,  sądom i
innym instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

 Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  trwania  Umowy,  a  także  w
zakresie przechowywania dokumentacji oraz trwania praw i obowiązków Stron,
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

 Osobom,  których  dane  są  przetwarzane,  przysługuje  prawo  do  żądania  od
Wykonawcy  dostępu  do  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z
uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane są przetwarzane, a także do
przenoszenia  danych  (uzyskania  usystematyzowanego  zestawienia  sowich
danych  i  przekazania  ich  innemu  administratorowi),  jak  również  prawo  do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie i wniesienia skargi do organu nadzoru;
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 Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym wykonania zobowiązań
Umowy, a ich brak może trwale lub przejściowo uniemożliwić wykonanie Umowy.

8.   Strony  podejmą  wszelkie  niezbędne  oraz  obiektywnie  możliwe  do  wykonania  środki
techniczne  i  organizacyjne  mające  na  celu  zabezpieczenie  przetwarzanych  danych
osobowych  Stron,  pracowników,  klientów,  kontrahentów  i  innych  osób,  których  dane
osobowe będą przetwarzać.

9.    W szczególności Strony zobowiązane są zapewnić niezbędne systemy bezpieczeństwa,
wdrożyć i stosować procedury wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
oraz sporządzić niezbędną dokumentację.

10.  Strony zobowiązane są także do nałożenia na podmioty, którym dane osobowe powierzą
do  dalszego  przetwarzania,  wszelkich  zobowiązań  wymaganych  niniejszą  Umową  oraz
przepisami  prawa,  w  tym  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  przetwarzania  danych
osobowych przez te podmioty.

11.   Niezależnie  od  powyższego  Strony  zobowiązują  się  do  zachowania  w  tajemnicy
przekazanych  im  do    przetwarzania  danych  osobowych  przez  czas  trwania  niniejszej
Umowy  oraz  po  jej  wygaśnięciu,  z  wyjątkami  przewidzianymi  w  powszechnie
obowiązujących przepisach prawa, w szczególności jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika
bezpośrednio z przepisu prawa, wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej albo w celu
wykonania praw i roszczeń istniejących między Stronami.

12.  Strona, która przez swoje działanie lub zaniechanie dopuszcza bezprawnego ujawnienia
danych  objętych  tajemnicą,  zobowiązana  będzie  do  naprawienia  szkody  na  zasadach
ogólnych do wysokości rzeczywistej szkody.

§16

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron
wyrażoną w formie aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 17

Ewentualne  spory  mogące  wynikać  z  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzyga  sąd  właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.

§ 18

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz inne właściwe
dla przedmiotu umowy.   

 § 19

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, cztery dla Zamawiającego, jeden
dla Dostawcy.

            ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA
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