
1 

 

 

Projekt umowy 
zawarta w dniu ………………. r. pomiędzy Powiatem Łowickim, zwanym dalej Zamawiającym,  
z siedzibą w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30, NIP 834-18-82-519, reprezentowanym 
przez Zarząd Powiatu Łowickiego, w imieniu którego działają: 
1) 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
2) …………………………………………………………………………………………………………………… 
a  
………………..  z siedzibą w …………. (kod pocztowy……..), przy ulicy…………..,  
wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ……………. pod numerem: 
……………., kapitał zakładowy w wysokości …….. (w przypadku spółki z o.o., spółki akcyjnej i spółki 
komandytowo-akcyjnej) 
NIP…………………………………………………………………………………………………………..……..,  
REGON…………………………………………………………………………………………………………..… 
 
lub ………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………  
z siedzibą w …………. (kod pocztowy……..), przy ulicy……………………………………………………..,   
NIP………………………………………………………………………………………...…………………….....,  
REGON………………………………………………………………………………………………………..…… 
lub  
(imię i nazwisko)………………………….…………(adres)………………………..……….…………..,  
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
reprezentowanym przez: 
……………………………… 

§ 1  
Przedmiot Umowy 

 
1. Zamawiający po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych  zleca  Weryfikację i aktualizację bazy danych EGiB, z uwzględnieniem 
zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Chąśno, powiat łowicki, 
województwo łódzkie zwanej dalej Przedmiotem Umowy.                                                                                                    

2. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie ze złożoną ofertą oraz Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, które stanowią integralną część umowy. 
 

§ 2 
Termin realizacji umowy 

 
1.  Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy w terminie do dnia 30 czerwca 2021 

roku. 
2.  Przedmiot Umowy realizowany będzie w II etapach: 

1) I etap Przedmiotu Umowy zostanie zrealizowany do dnia 30 listopada 2020 r. 
2) II etap Przedmiotu Umowy zostanie zrealizowany do dnia 30 czerwca 2021 r. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni 
roboczych od dnia zawarcia umowy. 

4.  Za datę wykonania zamówienia Strony przyjmują datę podpisania przez Zamawiającego Protokołu 
Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie Przedmiotu Umowy z należytą starannością i wiedzą zawodową, a także 

obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz w terminie określonym w niniejszej umowie, 
2) współdziałanie z Zamawiającym w celu sprawnej i bezkonfliktowej realizacji niniejszej umowy, 
3) współdziałanie z inspektorem nadzoru, którego zadaniem będzie weryfikacja sposobu realizacji 

Przedmiotu Umowy oraz rezultatów prac wykonanych przez Wykonawcę,                       
4) posługiwanie się osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, odpowiednio 

przeszkolonymi i wyposażonymi w niezbędny sprzęt, 
5) bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach dla realizacji Przedmiotu 
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Umowy, dotyczących zarówno terminów jak i zakresu rzeczowego umowy, 
6) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca 
zobowiązuje się naprawić w pełnej wysokości, 

7) posiadanie ubezpieczenia w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej 
własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy 
z polisą OC na sumę ubezpieczeniową równą co najmniej wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust. 1.  

 
§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 
 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) ścisłej współpracy z Wykonawcą oraz jego przedstawicielami w celu sprawnej i bezkonfliktowej 

realizacji Przedmiotu Umowy, 
2) zapewnienia miejsca na spotkania robocze z przedstawicielami Wykonawcy, w momencie 

zaistnienia takiej potrzeby, 
3) przekazania Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji koniecznych dla prawidłowej 

i zgodnej z przepisami prawa realizacji Przedmiotu Umowy, 
4) zapewnienia dostępności własnych pracowników przypisanych do współpracy z Wykonawcą 

przy realizacji Przedmiotu Umowy, 
5) odebrania Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 
6) terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:  
netto: ……..zł (słownie złotych : …………… ), podatek VAT w wysokości  
….  tj.  ……… zł.  (słownie złotych : …………..) , brutto ……………….. zł 
 (słownie złotych: ………………..).  

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zawiera wszelkie koszty 
związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch częściach: 
1) po wykonaniu Etapu I Przedmiotu Umowy – w wysokości 250 000,00 zł wynagrodzenia brutto, 
(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł brutto), o którym mowa w § 5  ust. 1; 
2) po wykonaniu całości Przedmiotu Umowy – pozostała część wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 5 ust. 1. 

4. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie podpisany bez 
zastrzeżeń przez Zamawiającego odpowiednio: protokół odbioru częściowego za wykonanie prac 
określonych w SIWZ oraz Protokół Odbioru Końcowego, będący równocześnie protokołem odbioru 
za wykonanie II etapu. 

5. Maksymalna wartość faktury za wykonanie I etapu może ulec zwiększeniu powyżej kwoty, o której 
mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 w przypadku gdy Zamawiający będzie mógł zwiększyć środki finansowe 
zarezerwowane w planie finansowym na 2020 rok realizacji umowy. Wartość faktury częściowej nie 
może być jednak wyższa niż wartość prac faktycznie wykonanych przez Wykonawcę i odebranych 
przez Zamawiającego. 

6. W przypadku, w którym zakres prac wykonanych przez Wykonawcę w 2020 roku przekroczy 
wartość kwoty o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane 
prace po wykonaniu całości Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem § 5 ust. 5. 

7. Faktura będzie wystawiona na: Powiat Łowicki, 99 – 400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30, NIP 834-
18-82-519. 

8. W przypadku zwłoki w płatności Wykonawca ma prawo żądać odsetek ustawowych.  
9. Płatność będzie dokonana na rachunek bankowy wskazany w fakturze w ciągu 30 dni 

od przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 
10. Za datę dokonania płatności strony uznają dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 

na rachunek bankowy Wykonawcy.  
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§ 6    

Gwarancja i rękojmia 
 

1. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot Umowy na okres ….. miesięcy, liczonych od dnia 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

2. Wykonawca udziela rękojmi na Przedmiot Umowy na okres ….. miesięcy, liczonych od dnia 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

3. Wszelkie dokumenty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

 
§ 7 

Kary umowne 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) za zwłokę w terminowym zakończeniu wykonania I etapu lub całości Przedmiotu Umowy 
– w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, licząc odpowiednio od dnia upływu terminów, o których mowa w § 2 ust. 2  pkt 1 lub § 
2 ust. 2 pkt 2 Umowy,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym  
lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  
przed rozpoczęciem prac – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,  

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na etapie realizacji – w 
wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 

2.  Kary umowne dotyczące zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze będą potrącane z faktury Wykonawcy. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

4.  Kary umowne płatne będą w terminie 30 dni od daty wystawienia noty księgowej. 
5.  Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy i zobowiązuje się pokryć je w pełnej 
wysokości. 

 
§ 8 

Zmiany umowy 
 

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej i mogą być 
dopuszczalne tylko w granicach unormowanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym 
zakresie i na warunkach określonych poniżej:  
1) Zmianę terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia: 

a) złych warunków atmosferycznych, t.j.: wystąpienia klęsk żywiołowych lub warunków 
atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie prac – 
fakt ten musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru odpowiednim wpisem do 
Dziennika Robót, zmianie może ulec termin realizacji Przedmiotu Umowy, o czas nie 
krótszy niż okres przerwy w wykonywaniu Przedmiotu Umowy wynikający z wpisów w 
Dzienniku Robót, 

b) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego - minimalny okres przesunięcia terminu 
będzie równy okresowi, w którym Wykonawca nie mógł prowadzić prac, 

c) jeżeli Wykonawca powoływał się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, a zaistnieje uzasadniona konieczność zmiany takiego podmiotu, 
Zamawiający wyrazi na nią zgodę, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że dany 
podmiot spełnia te warunki określone w SIWZ, na których spełnianie powoływał się 
Wykonawca, 

3. Warunki dokonania zmian o których mowa § 8 ust. 2 lit. a) do c).: 
a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, 

wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, 
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b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy: 
- opisze zaistniałe okoliczności, 
- uzasadni oraz udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, 
- opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy, 
przy czym wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej.  

 
4. Zamawiający na podstawie art. 142 ust. 5  i art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 

dopuści zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w niżej wskazanych sytuacjach: 
a) zmiany stawki podatku VAT; 
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej  

ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu           
lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
co zostanie przez Wykonawcę udowodnione.  

 
5. Strony postanawiają, że dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia                          

w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian wskazanych w § 8 ust. 4 lit. a) do c) i spełnienia 
warunków opisanych poniżej.  

6. Zmiana umowy, o której mowa w § 8 ust. 4 umowy będzie obowiązywała od dnia zawarcia aneksu 
jednak nie wcześniej niż wejście w życie zmienionych przepisów oraz po otrzymaniu przez 
Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 8 poniżej. 

7. Zmiany umowy o których mowa w § 8 ust. 4 lit. a) do c) są możliwe i dopuszczalne tylko  w sytuacji, 
w której zmiany te mają wpływ na koszty wykonania niniejszego zamówienia przez Wykonawcę. 
Brak wpływu lub brak wykazania przez Wykonawcę wpływu, o którym mowa powyżej uniemożliwia 
zmianę umowy.  

8. Wprowadzenie zmian z § 8 ust. 4 lit. a) do c) umowy wymaga uprzedniego złożenia Zamawiającemu 
pisemnego wniosku zawierającego:  
a) w przypadku zmiany, o której mowa w § 8 ust. 4 lit a) umowy - wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku między wnioskowaną zmianą wynagrodzenia 
a wpływem czynnika określonego w § 8 ust. 4 lit. a) umowy na koszt wykonania tego 
zamówienia; 

b) w przypadku zmiany, o której mowa w § 8 ust. 4 lit b) umowy - wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku między wnioskowaną zmianą wynagrodzenia 
z wpływem czynnika określonego w § 8 ust. 4 lit. b) umowy na koszty wykonania tego 
zamówienia. Wniosek powinien obejmować jedynie koszty wynikające z podwyższenia 
minimalnej wysokości wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej. 
Zamawiający oświadcza, że nie będzie akceptował wzrostu kosztów wynikających 
z podwyższenia wynagrodzenia pracownikom, które nie są konieczne do dostosowania 
do nowej wysokości wynagrodzenia minimalnego, w szczególności koszt podwyższenia 
wynagrodzenia powyżej wysokości wynagrodzenia minimalnego; 

c) w przypadku zmiany o której mowa w § 8 ust. 4 lit c) umowy - wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku między wnioskowaną zmianą wynagrodzenia 
a wpływem czynnika określonego w § 8 ust. 4 lit. c) umowy na koszty wykonania tego 
zamówienia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty spowodowane zmianami. 

9. Zmiany wynagrodzenia z tytułu, o którym mowa w ust. 4 lit. d), będą dokonywane wg następujących 
zasad: w przypadku, gdy zmiana spowodowałaby zwiększenie obowiązków finansowych Wykonawcy, 
Wykonawca zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Zamawiającego pisemny 
wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu wraz z uzasadnieniem i odpowiednimi 
dokumentami uzasadniającymi zmianę. Zmiany będą obowiązywały po podpisaniu przez strony 
stosownego aneksu do umowy. W przypadku, gdy aneks do umowy nie zostanie zawarty w terminie 1 
m-ca od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę, Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy z 
zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
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§ 9 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy, które będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zamówienia brutto, co stanowi kwotę: 
………………………………………………………………………………………………. 

2. W przypadku należytego wykonania zamówienia -  70 % zabezpieczenia, tj. kwota  
w wysokości …………………………zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po 
ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia, a pozostałe 30 %, tj. kwota w wysokości: 
……………………………………….. zł  zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej wartość zwracanego zabezpieczenia 
zostanie powiększona o powstałe odsetki, wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane oraz pomniejszona o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew środków pieniężnych na rachunek Wykonawcy. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz 
z powstałymi odsetkami będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania Przedmiotu 
Umowy lub do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

5.  Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji: 
1) musi zawierać następujące elementy: 

- nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 
- nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), 
- nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 

2) musi określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
3) musi zawierać sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego 
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: 
a) nie wykonał usług objętych niniejszą umową, 
b) wykonał usługi objęte niniejszą umową z nienależytą starannością, 
c) nie usunął wad, które ujawniły się w okresie rękojmi w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, 
4) gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych 
warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji 
nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
5) Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt 3)  przypadków, Zamawiający 
wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
§ 10 

Odstąpienie od umowy 
 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
a) 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 
w tym przypadku może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu 
powyższych okoliczności. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ustalone 
proporcjonalnie do zaawansowania wykonania Przedmiotu Umowy należne z tytułu wykonania części 
umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru, 
b) takiego opóźnienia się przez Wykonawcę z rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy, które 
powoduje niemożność ukończenia robót w określonym terminie, 
c) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z umową, przy czym w tym zakresie prawo 
odstąpienia przysługuje po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania umowy 
zgodnie z jej postanowieniami.  
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru Przedmiotu Umowy, 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec niego. 
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3. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 lit. b, c oraz ust. 2 winno nastąpić w formie 
pisemnej w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia, pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 11 

Postanowienia dotyczące ochrony i powierzenia przetwarzania danych osobowych  
 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, 
na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 
2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa 
osób, których dane dotyczą. 
3. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia. 
4. Wykonawca będzie przetwarzać, powierzone na podstawie umowy dane osobowe zwykłe właścicieli 
nieruchomości oraz wykonawców operatów technicznych: 

1) imię i nazwisko, 
2) adres zamieszkania, 
3) PESEL. 

5. Wykonawca będzie przetwarzał ww. dane osobowe przy wykorzystaniu systemów informatycznych. 
6. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie 
w celu wykonania Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 jedynie przez czas jej trwania. 
7. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu 
z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 
8. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych. 
9. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy. 
10. Wykonawca zobowiązuje się 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 u Wykonawcy, jak i 
po jego ustaniu. 
11. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usunie wszelkie dane 
osobowe oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 
12. W miarę możliwości 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. 
13. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 
Zamawiającemu w ciągu 24 godzin. 
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie 
z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych 
osobowych osobom nieupoważnionym. 
15. 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 wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania 
u Wykonawcy tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 
upoważnionych przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie 
danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego. 
16. 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. 
17. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy i z minimum 7 
dniowym jego uprzedzeniem. 
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18. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni. 
19. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
20. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego i od współpracujących z nim osób 
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, 
pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 
21. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 
poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego w innym celu niż wykonanie Przedmiotu Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub umowy. 
22. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności 
wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały 
zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych 
do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią. 
23. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
dotyczące go dane identyfikujące, Przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację 
publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 
24.Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy, ujawnionych bądź 
przekazanych w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy jest Starostwo Powiatowe w 
Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz. 
25. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail: iod@powiatlowicki.pl lub 
pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30.  
26. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. 
27. Dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
28. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67; Nr 27, poz. 140). 
29. Wykonawca posiada prawo do:  
- dostępu do treści swoich danych, 
- sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 
30. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie jego danych 
osobowych naruszałoby przepisy Rozporządzenia, 
31. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami 
prawa jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter 
dobrowolny. 

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 
 

1. Osobą odpowiedzialną za współpracę przy realizacji umowy po stronie Zamawiającego będzie Pani 
Krystyna Nowińska - Świeszkowska, tel. (46) 830 00 93, fax. (46) 854 94 31, email: 
gk@powiatlowicki.pl . 

2. Kierownikiem odpowiedzialnym za realizację umowy po stronie Wykonawcy będzie………………….  
3. W trakcie realizacji umowy osoby wskazane z pkt 1 i 2 mogą zostać zastąpione przez inne osoby 

wyznaczone przez Strony. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany umowy 
wymagającej sporządzenia aneksu. Powiadomienie o powyższych zmianach wymaga zachowania 
formy pisemnej. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
6. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez 

pisemnej zgody obu Stron. Zamawiający nie dopuszcza cesji należności wynikających z niniejszej 
umowy. 

mailto:iod@powiatlowicki.pl
mailto:gk@powiatlowicki.pl
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7. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporów będą one rozpatrywane przez Sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla Zamawiającego, 
a jeden dla Wykonawcy. 

9. Załączniki do umowy stanowią: 
9.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
9.2. Oferta Wykonawcy. 

 
 
 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 
 
 

 


