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Zał. nr 3 do Zaproszenia  

 

UMOWA  nr …………………………………… (Wzór) 

 

W dniu ……………… 2017 r. w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. 

Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowanym 

przez: 

Grażynę Kierznowską           –  Głównego Geodetę Kraju; 

Krzysztofa Podolskiego  – Dyrektora Biura Obsługi Urzędu. 

z jednej strony 

a  

firmą ...................................  z siedzibą: ..............................................................,  

działającą na podstawie wpisu do  

............................................................................................................  

pod numerem 

KRS…………………………..……NIP……………………..……REGON……………………

…………, zwanym w dalszej treści Wykonawcą,  reprezentowanym przez: 

................................................................................................... 

z drugiej strony,  

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164, ze zm.) zawarta została umowa, zwana dalej Umową, o treści następującej 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego  usługi 

asysty technicznej dla oprogramowania Rejestru Podstawowych Osnów Geodezyjnych 

Grawimetrycznych i Magnetycznych (PRPOG).  

2. Warunki techniczne wykonania przedmiotu Umowy określa załącznik nr 1 do Umowy, który 

stanowi integralną część Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy. 

§ 2. 

1. Wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy materiały zapewni Wykonawca we 

własnym zakresie i na własny koszt. 

2. Zamawiający umożliwi Wykonawcy zdalny dostęp do infrastruktury teleinformatycznej 

PRPOG, a w razie potrzeby zapewni także bezpośredni dostęp do pomieszczeń, gdzie 

zlokalizowana jest ta infrastruktura teleinformatyczna PRPOG. 

§ 3. 

1. Maksymalne wynagrodzenie łączne z tytułu wykonania przedmiotu Umowy nie 

przekroczy kwoty ……………….. złotych brutto (słownie: 

………………………………………. i …../100 zł). 

2. Wynagrodzenie płatne będzie  miesięcznie z dołu, po zakończeniu poszczególnych 

miesięcy kalendarzowych obowiązywania umowy, w  wysokości ……………………. zł 

brutto, (słownie: ……………………………zł) za każdy z tych miesięcy, na podstawie 

faktury wystawionej po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.  
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3. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z 

wykonaniem przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia obowiązywania Umowy w trakcie miesiąca 

kalendarzowego, należne Wykonawcy wynagrodzenie, z tytułu świadczenia usługi, 

zostanie ustalone proporcjonalnie do liczby pełnych dni wykonywania usługi w danym 

miesiącu. 

5. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem z rachunku bankowego 

Zamawiającego w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury zgodnie z ust. 2. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 4. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy od dnia         2017 r. do dnia 

31.12.2017 r.,  z zastrzeżeniem § 8 ust. 1. 

§ 5. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji prac wykonanych w ramach usługi 

asysty technicznej. 

2. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu protokoły wykonania prac w ramach 

usługi asysty technicznej, zwane dalej „Protokołami”, niezwłocznie po upływie każdego 

miesiąca kalendarzowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 

3. W przypadku, gdy w miesiącu kalendarzowym nie wystąpiła konieczność faktycznego 

wykonania prac Wykonawca przekaże Protokół z informacją o pozostawaniu w gotowości 

do wykonania takich prac.   

4. Protokoły będą podlegały akceptacji przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający przekaże informację o akceptacji Protokołu lub o ewentualnych zastrzeżeniach 

do jego treści w terminie 7 dni od daty otrzymania Protokołu. 

6. Nieprzekazanie zastrzeżeń do Protokołu w terminie określonym w ust. 5 będzie uznane za 

akceptację Protokołu przez Zamawiającego. 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić  Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 15% maksymalnego wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 

3 ust. 1, w przypadku rozwiązania Umowy bądź odstąpienia od Umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 

2) w wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej  § 3 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w 

usunięciu usterki lub awarii w działaniu oprogramowania zarządzającego; 

2. Kary umowne, o których mowa w ust.1, będą płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy wezwania podpisanego przez Zamawiającego do zapłaty kary umownej, 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w wezwaniu do zapłaty.   

3. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych,  na zasadach ogólnych.  

4. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą być potrącone z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

1) Dla uniknięcia wątpliwości strony Umowy zgodnie oświadczają, że przy 

dochodzeniu kar umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania 

poniesionej szkody. 
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§ 7. 

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922), zwanej dalej 

„ustawą o ochronie danych osobowych”, danych osobowych ze zbioru danych: Rejestr 

Podstawowych Osnów Geodezyjnych, Grawimetrycznych i Magnetycznych (PRPOG), 

zwanego dalej „Zbiorem danych”. 

2. Zamawiający na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych powierza 

Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych ze Zbioru danych. 

3. Wykonawca powierzone do przetwarzania dane osobowe ze Zbioru danych może 

przetwarzać wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy w zakresie: imię, nazwisko, 

adres zamieszkania lub pobytu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych 

osobowych ze Zbioru danych podjąć środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39a 

ustawy o ochronie danych osobowych oraz spełnić wymagania określone w przepisach 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące 

do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) zwanego dalej 

„rozporządzeniem”. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych 

w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia 

oraz postanowieniami zawartymi w niniejszej Umowie - ponosząc odpowiedzialność 

jak administrator danych zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych. 

6. Wykonawca zapewni środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte 

zabezpieczenie powierzonych danych osobowych ze Zbioru danych, w szczególności 

zobowiązuje się:  

1) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki 

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w 

tym politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym 

służącym do przetwarzania danych osobowych, 

2) przetwarzać powierzone do przetwarzania dane osobowe w taki sposób, aby 

zabezpieczyć powierzone do przetwarzania dane osobowe przed: dostępem do nich osób 

nieupoważnionych do ich przetwarzania, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy lub 

rozporządzenia, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

7. Zamawiający udziela pełnomocnictwa Wykonawcy do: 

1) wydawania i odwoływania pracownikom Wykonawcy imiennych upoważnień 

do przetwarzania danych osobowych ze Zbioru Danych,  

2) prowadzenia ewidencji pracowników Wykonawcy upoważnionych do przetwarzania 

danych osobowych ze Zbioru Danych, 

3) zbierania od upoważnionych pracowników Wykonawcy oświadczeń o zachowaniu 

w tajemnicy danych osobowych ze Zbiorów danych oraz sposobów ich zabezpieczenia. 

8. Wykonawca oświadcza, że do przetwarzania danych osobowych w Zbiorze danych w 

związku z realizacją celu, o którym mowa ust. 3, będą dopuszczeni jedynie pracownicy 



Nr referencyjny: GI-GSOP.2611.7.2017 

Wykonawcy, posiadający imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, o 

których mowa w ust. 7 pkt. 1. 

9. Imienne upoważnienie, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1, jest ważne do dnia odwołania, nie 

dłużej jednak niż przez okres obowiązywania Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych ze 

Zbioru danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego oraz sposobów ich 

zabezpieczenia w związku z realizacją przedmiotu Umowy oraz również po rozwiązaniu 

Umowy lub zakończeniu jej realizacji,.  

11. Wykonawca nie jest uprawniony do zakładania oraz posiadania lub tworzenia jakichkolwiek 

kopii dokumentów zawierających dane osobowe ze Zbioru danych, w tym formularzy 

zawierających dane lub baz danych zapisanych w postaci dokumentów papierowych lub 

elektronicznych, w szczególności w poczcie elektronicznej, na dyskach komputerowych 

i arkuszach kalkulacyjnych, z wyłączeniem tworzenia kopii bezpieczeństwa oraz realizacji 

celu określonego w ust. 3. 

12. Wykonawca nie może powierzyć danych osobowych ze Zbiorów danych innym osobom 

lub podmiotom bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.  

13. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków dotyczących ochrony powierzonych 

do przetwarzania danych osobowych ze Zbioru danych, naruszenia tajemnicy tych 

danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania; 

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych ze Zbioru danych prowadzonych 

w szczególności przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, organy 

administracji publicznej, organy ścigania lub organy wymiaru sprawiedliwości; 

3) wszelkich okolicznościach mogących skutkować odpowiedzialnością Zamawiającego w 

zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych ze Zbioru danych oraz 

podjętych działaniach przez Wykonawcę w celu usunięcia tych okoliczności 

oraz ich skutku 

14. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, 

informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych ze 

Zbioru danych.  

15. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonanie kontroli w celu sprawdzenia 

poprawności przetwarzania oraz zabezpieczeń powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych ze Zbioru danych. 

16. W ramach kontroli podjętej na podstawie ust. 16, Zamawiający lub osoby przez niego 

imiennie upoważnione mają w szczególności prawo do:  

1) wstępu 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 w godzinach pracy podmiotu 

kontrolowanego;  

2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione 

do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu 

faktycznego;  

3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek 

z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;  
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4) przeprowadzania oględzin urządzeń i nośników oraz sytemu informatycznego służącego 

do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.  

17. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania się do zaleceń zamawiającego po kontroli, o 

której mowa w ust 16, w celu poprawy  zastosowanych zabezpieczeń powierzonych danych 

osobowych ze Zbiorów danych w tym zastosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu lub 

osobom trzecim na skutek przetwarzania danych osobowych ze Zbioru danych niezgodnie 

z postanowieniami niniejszej Umowy, jak też z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie 

danych osobowych lub rozporządzenia. 

19. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) niezwłocznego, ale nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania Umowy, zaprzestania 

wszelkich czynności przetwarzania powierzonych danych osobowych ze Zbioru danych 

oraz usunięcia tych danych z nośników Wykonawcy w sposób uniemożliwiający ich 

odczytanie lub wykorzystanie, 

2) po zrealizowaniu postanowień pkt 1. niezwłocznego przekazania Zamawiającemu 

pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że Wykonawca nie posiada żadnych 

danych osobowych ze Zbioru danych, oraz że usunął te dane z nośników Wykonawcy w 

sposób uniemożliwiający ich odczytanie lub wykorzystanie. 

§ 8 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, gdy Wykonawca, mimo pisemnego wezwania i 

wyznaczenia mu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni, nie wykonuje obowiązków 

wynikających z Umowy, w takim przypadku Zamawiający może żądać zapłaty kary 

umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy wobec Wykonawcy 

otwarta zostanie likwidacja. 

3. W razie wystąpienia 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 

powyższych okolicznościach.  

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

§ 9. 

1. Strony ustalają, iż do koordynowania spraw związanych z wykonywaniem Umowy, Strony 

wyznaczają wymienione poniżej osoby: 

1) ze strony Zamawiającego: 

 Jarosław Somla  tel. +48 22 563 13 46, e-mail jaroslaw.somla@gugik.gov.pl, 

2) ze strony Wykonawcy: 

...................., tel. .................... e-mail ............................................., 

2. Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowią zmiany treści umowy. Każda ze Stron 

winna jednak powiadomić drugą Stronę o takiej zmianie w formie pisemnej. 

§ 10. 

1. W sprawach nie uregulowanych Umową oraz ustawą Prawo zamówień publicznych mają 

zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny.  
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2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy podlegają rozstrzygnięciu 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11. 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 

 

 


