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Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA  

Nr ……………………………………………… 

Usługa weryfikacji - sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem 
opracowania dotyczącego realizacji umowy GKG.GO.2130.1.2018 z dnia 12.01.2018r. na wykonanie 
prac polegających na cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu 
“Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój 
elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-
2020.  
  
 

zawarta w dniu ............................................ w Poznaniu,  pomiędzy : 
 
Powiatem Poznańskim – Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, NIP 781-18-40-766,  

reprezentowanym przez:  

Małgorzatę Waszak - Dyrektor PODGiK w Poznaniu 

przy kontrasygnacie Barbary Szramy – Głównego Księgowego PODGiK w Poznaniu  

zwanym w treści umowy Zamawiającym, 

 

a 

 

przedsiębiorcą: ………………………………………………………………………………................................................. 

(zamieszkałym …………………………………………………………………………..PESEL………………...……………………….) 

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ……………………………………………..., 

w ………………………………………………………………………………………………...................................................... 

(wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 

Polskiej, nr NIP……………………………………………………….., nr REGON ……………………………………………………)  

z siedzibą w: ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………............................................. 

zwanym w treści umowy Wykonawcą. 

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są w treści umowy łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. 

 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na skutek wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w 

ramach zapytania ofertowego nr GKG.GO.210.  .2018, dotyczącego zamówienia o wartości nie 

przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, zaś Wykonawca przyjmuje wykonanie usługi weryfikacji - sprawowania 

funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania dotyczącego realizacji 

umowy GKG.GO.2130.1.2018 z dnia 12.01.2018r. na wykonanie prac polegających na cyfryzacji 
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zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na warunkach określonych w dalszej części umowy oraz 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2. Zamówienie realizowane będzie w ramach następujących etapów: 

1) Etap 1 – obejmuje nadzór i kontrolę oceniającą poprawność wykonania etapu I cyfryzacji 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wynikającego z umowy  nr GKG.GO.2130.1.2018 

na wykonanie prac polegających na cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

2) Etap 2 - obejmuje nadzór i kontrolę oceniającą poprawność wykonania etapu II cyfryzacji 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynikającego z umowy nr GKG.GO.2130.1.2018 

na wykonanie prac polegających na cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

3. Przedmiotem nadzoru i kontroli są w szczególności: zgodność z obowiązującymi przepisami 

prawa i Opisem Przedmiotu Zamówienia sporządzonym dla prac dotyczących cyfryzacji zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów 

Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, kompletność wykonania 

zadania oraz weryfikacja usunięcia przez Wykonawcę cyfryzacji ewentualnych błędów i 

nieprawidłowości wykazanych w protokołach z kontroli bieżących, częściowych i kontroli 

końcowej. 

4. Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zobowiązany jest do przeprowadzenia: 

1) kontroli bieżących - nie rzadziej niż jeden raz w każdym miesiącu kalendarzowym, poza 

miesiącem rozpoczęcia prac przez Wykonawcę, oraz miesiącami, w których dokonywane 

będą kontrole częściowe. Co najmniej jedna kontrola bieżąca w każdym etapie ma zostać 

dokonana w siedzibie Wykonawcy cyfryzacji lub, o ile cyfryzacja będzie wykonywana przy 

pomocy Podwykonawcy lub Podwykonawców, w siedzibie Wykonawcy cyfryzacji i w 

siedzibie/ach wskazanego/ych przez Wykonawcę Podwykonawcy/ów. Szczegółowy 

zakres prac, które należy wykonać w ramach kontroli bieżących został opisany w pkt 2.1 

Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

2) kontroli częściowych wykonanych na zakończenie etapów: I i II cyfryzacji zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać w 

ramach kontroli częściowych został opisany w pkt 2.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

3) kontroli końcowej stanowiącej podsumowanie wszystkich kontroli bieżących oraz 

kontroli częściowych całego opracowania dotyczącego cyfryzacji zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego. 

5. Wykonawca (Inspektor Nadzoru) ma obowiązek uczestniczyć w pracach komisji powołanej przez 

Zamawiającego do odbioru pracy polegającej na cyfryzacji zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego przy odbiorach częściowych, o ile Zamawiający uzna to za konieczne i zgłosi taką 

konieczność  Wykonawcy (Inspektorowi Nadzoru). Wymóg ten dotyczy również prac komisji w 

sytuacjach, gdy w częściowym protokole kontroli stwierdzone zostały wady, powstałe z winy 

Wykonawcy cyfryzacji, nadające się do usunięcia i opracowanie zostanie poddane ponownej 

kontroli, po zgłoszeniu przez Wykonawcę cyfryzacji usunięcia wad. 

6. Rezultatem przeprowadzenia kontroli są protokoły: z kontroli bieżącej, z kontroli częściowej, z 

kontroli końcowej. Szczegółowa charakterystyka treści poszczególnych protokołów kontroli 

opisana jest w pkt 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
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7. Zamawiający przekaże  Wykonawcy materiały niezbędne do realizacji niniejszej umowy poprzez 

połączenie zdalne za pomocą sieci Internet. Z zastrzeżeniem: co najmniej jedna kontrola bieżąca 

w każdym etapie zamówienia musi być dokonana przez Wykonawcę w siedzibie Wykonawcy 

cyfryzacji. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość realizacji umowy przez cały okres realizacji 

umowy nr GKG.GO.2130.1.2018. Potwierdzeniem zakończenia realizacji umowy 

GKG.GO.2130.1.2018 jest podpisanie przez Strony Końcowego Protokołu Odbioru. 

2. Przewidywany termin realizacji przedmiotu umowy nr GKG.GO.2130.1.2018: do 6 maja 2019r.    
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji przedmiotu Umowy przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, co w szczególności odnosi się do wykonywania 

przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w ofercie i posiadające wszelkie niezbędne 

uprawnienia zawodowe do wykonania czynności określonych w § 1 ust. 1 tj. uprawnienia 

zawodowe w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia  17 maja 1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2101 ze zm.). 

4. Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę, a także przez podwykonawców w 

zakresie:  

……………………………………………………………………………….………………………………………… 

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – przekazanie  Zamawiającemu protokołów kontroli: 

1) etap 1 – przekazanie częściowego protokołu kontroli, oceniającego poprawność 

wykonania etapu I cyfryzacji, wynikającego z umowy nr GKG.GO.2130.1.2018 na 

wykonanie prac polegających na cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego: do 

trzech dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego drogą elektroniczną 

informacji o przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę  cyfryzacji części przedmiotu 

umowy (w zakresie etapu I), 

2) etap 2 – przekazanie częściowego protokołu kontroli, oceniającego poprawność 

wykonania etapu II cyfryzacji, wynikającego z umowy nr GKG.GO.2130.1.2018 na 

wykonanie prac polegających na cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego: do 

trzech dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego drogą elektroniczną 

informacji o przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę  cyfryzacji części przedmiotu 

umowy (w zakresie etapu II),   

3) przekazanie końcowego protokołu kontroli, oceniającego poprawność wykonania całości 

zadania cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego: do trzech dni roboczych od 

dnia przekazania Zamawiającemu protokołu częściowego oceniającego poprawność 

wykonania etapu II cyfryzacji, z uwzględnieniem zapisów pkt 4 poniżej.  

4) Jeżeli w częściowych protokołach kontroli stwierdzone zostaną wady, powstałe z winy 

Wykonawcy cyfryzacji, nadające się do usunięcia, przedmiot prac objętych umową 

GKG.GO. 2130.1.2018 w zakresie etapu I lub II zostanie zwrócony Wykonawcy cyfryzacji 

celem ich usunięcia. Po usunięciu wad Wykonawca cyfryzacji ma obowiązek ponownego 

przedstawienia przedmiotu umowy do odbioru, a Wykonawca niniejszej umowy 

(Inspektor Nadzoru) dokonuje ponownej kontroli wykonanych prac: przekazanie 
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protokołu kontroli do trzech dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego 

drogą elektroniczną informacji o ponownym przekazaniu Zamawiającemu przez 

Wykonawcę  cyfryzacji części przedmiotu umowy (w zakresie etapu I lub II).  

5) Kontrole bieżące mają być wykonywane nie rzadziej niż jeden raz w każdym miesiącu 
kalendarzowym, poza miesiącem rozpoczęcia prac przez Wykonawcę, oraz miesiącami, w 
których dokonywane będą kontrole częściowe. Przekazanie protokołu kontroli bieżącej 
do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Przy czym jeśli 10 dzień miesiąca 
kalendarzowego przypada w dzień wolny od pracy – pierwszy dzień roboczy 
następujący po 10 dniu miesiąca kalendarzowego.  

6. Każdy protokół z kontroli bieżącej, częściowej i końcowej Wykonawca (Inspektor Nadzoru) musi 

przekazać Wykonawcy cyfryzacji i Zamawiającemu niezwłocznie po jego sporządzeniu, lecz nie 

później niż w terminach określonych w ust. 5, za dowodem doręczenia (odpowiednio 

elektronicznym lub analogowym). Liczy się data wysłania informacji. W przypadku korzystania z 

usług Poczty Polskiej, protokół musi zostać nadany przesyłką priorytetową oraz dodatkowo 

przesłany zwykłą pocztą elektroniczną w dniu wysyłki na adres: Zamawiającego: 

sekretariat@podgik.powiat.poznan.pl, Wykonawcy: gispro@gispro.pl.  

8. Za skuteczne doręczenie protokołu kontroli drogą elektroniczną rozumie się doręczenie, o którym 

mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. 1.3. stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

 

 

§ 3 

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi: ___________ zł brutto 

(słownie: _________________________), w tym obowiązujący podatek VAT - zgodnie z ofertą 

Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty oraz nakłady Wykonawcy związane z realizacją 

Umowy. 

3. Strony w trakcie trwania niniejszej umowy wykluczają możliwość zmiany ceny za usługę będącą 

przedmiotem zamówienia. 

4. Kwota wskazana w ust. 1 stanowi maksymalną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu 

wykonania niniejszej umowy. 

5. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, płatne będzie na podstawie faktury VAT,  

w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę na fakturze 

VAT. 

6. Płatnikiem faktury jest:  

Powiat Poznański - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

ul. Jackowskiego 18 

60-509 Poznań 

NIP: 781-18-40-766 

7. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie ostateczny protokół z kontroli 

końcowej o którym mowa w § 2 ust.5 pkt 3. 

8. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

mailto:sekretariat@podgik.powiat.poznan.pl
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9. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie w terminie 21 dni od daty 

doręczenia prawidłowo wystawionej Faktury VAT. 

10. W związku z tym, że zamówienie jest współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Zamawiający 

zastrzega, że w przypadku opóźnienia w otrzymaniu dofinansowania, termin płatności ulega 

przedłużeniu do dnia wpływu do Zamawiającego środków z Urzędu Marszałkowskiego. 

 

 

 

 

 

§ 4 

Jeżeli na skutek niewłaściwego lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający poniesie szkodę, Wykonawca zobowiązuje się pokryć szkodę w pełnej wysokości. 

 

§ 5 

1. Kary umowne w związku z realizacją niniejszej umowy będą naliczane w następujących 

przypadkach: 

1) odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy;  

2) za zwłokę Wykonawcy w realizacji etapu 1 przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki Wykonawcy po upływie 

terminu wskazanego w § 2 ust. 5 pkt 1; 

3) za zwłokę Wykonawcy w realizacji etapu 2 przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki Wykonawcy po upływie 

terminu wskazanego w § 2 ust. 5 pkt 2; 

4) za zwłokę Wykonawcy w przekazaniu Zamawiającemu końcowego protokołu kontroli, 

oceniającego poprawność wykonania całości zadania cyfryzacji zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 

1% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

za każdy dzień zwłoki Wykonawcy po upływie terminu wskazanego w § 2 ust. 5 pkt 3; 

5) za zwłokę Wykonawcy w przekazaniu Zamawiającemu częściowych protokołów kontroli 

sporządzonych po dokonaniu ponownej kontroli (po usunięciu przez Wykonawcę cyfryzacji 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego wskazanych przez Inspektora Nadzoru wad), 

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% całkowitego 

wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki Wykonawcy po upływie terminów wskazanych w § 2 ust. 5 pkt 4; 

6) z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto 

należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3  ust.1,  
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7) ujawnienia osobie nieuprawnionej przekazanych danych osobowych, Wykonawca zapłaci na 

rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych), za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia; 

8) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% maksymalnego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy 

2. Poprzez nienależyte wykonanie umowy, o którym  mowa w ust. 1 pkt. 6 rozumie się w 

szczególności niedbałe, nieterminowe i niesolidne wykonywanie powierzonych obowiązków. 

 

§ 6 

1. W związku z realizacją umowy Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych 

osobowych. 

2. Powierzane dane osobowe stanowią część zbioru danych osobowych pn. Ewidencja gruntów 

i budynków. 

3. Przedmiotem przetwarzania są dane osobowe właścicieli, władających, użytkowników 

wieczystych, zarządców, trwałych zarządców, użytkowników, dzierżawców, posiadaczy 

samoistnych nieruchomości położonych w powiecie poznańskim. 

4. Okres obowiązywania powierzenia przetwarzania danych osobowych trwa do czasu zakończenia  

niniejszej Umowy.  

5. Przetwarzanie danych osobowych obywać się będzie w formie papierowej oraz przy 

wykorzystaniu systemów informatycznych. Operacje wykonywane na danych osobowych 

obejmują czynności polegające głównie na przeglądaniu i ewentualnym kopiowaniu danych 

osobowych. 

6. Tworzenie kopii w postaci skanów, kopii analogowych dokumentów lub zrzutów ekranowych 

systemu informatycznego, na których widnieją dane osobowe, dozwolone jest wyłącznie 

w  przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji Umowy tj. do przygotowania protokołu 

przedstawianego Zamawiającemu i Wykonawcy Cyfryzacji. Wykonawca jest zobowiązany do 

zastosowania odpowiednich środków zabezpieczeń utworzonych kopii przed dostępem do nich 

osób nieupoważnionych. 

7. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę 

wyłącznie w celu wykonywania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług opisanych 

w umowie i OPZ.  

8. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą 

Umową, warunkami technicznymi, UODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewniania ochrony danych osobowych powierzonych mu 

w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami UODO.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych osobowych powierzonych mu 

w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a w  szczególności do tego, że nie będzie w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy i po jej zakończeniu przekazywał, ujawniał danych osobowych 

osobom nieuprawnionym. 

11. Wykonawca ma obowiązek zapewnić by osoby upoważnione do przetwarzania danych 

osobowych zobowiązały się do zachowania w poufności powierzonych do przetwarzania danych 
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osobowych i sposobów ich zabezpieczeń, w okresie obowiązywania niniejszej umowy i po jej 

zakończeniu. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z umową, a w szczególności za udostępnienie ich osobom nieupoważnionym. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań lub zaniechań 

szkody wyrządzone przez niezgodne z umową przetwarzanie danych osobowych, w szczególności 

szkody wyrządzone utratą danych osobowych i niewłaściwym ich przechowywaniem. 

14. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych do ich zabezpieczenia 

poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 36 – 39 a 

UODO. 

15. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem 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 informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, 

poz. 1024):  

1)  prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,  

2) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania 

danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony, jako wysoki,  

3) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych 

osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem 

osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem 

z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który 

odpowiada Wykonawca. 

16. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o:  

1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu 

organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności 

przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego 

dochodzenia,  

2) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się 

jednocześnie od odpowiedzi na żądanie. 

17. Jeśli zaistnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia zdarzeń bądź okoliczności związanych 

z naruszeniem bezpieczeństwa danych lub mających wpływ na bezpieczeństwo danych, 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 1 dnia od dnia 

powzięcia informacji o zdarzeniu bądź okoliczności, powiadomić Zamawiającego o zaistniałych 

zdarzeniach lub okolicznościach oraz ich ewentualnych skutkach, w szczególności dla danych 

osobowych.  

18. Wykonawca jest zobowiązany śledzić zmiany regulacji ochrony danych osobowych i niezwłocznie 

dostosowywać sposób przetwarzania danych osobowych do aktualnych wymogów prawnych, 

szczególnie w zakresie zabezpieczenia i dokumentacji procesów przetwarzania. W razie 

wątpliwości Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić sposób wykonywania określonych 

wymogów z Zamawiającym. 
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19. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 umowy, obejmuje wynagrodzenie z tytułu przetwarzania 

przez Wykonawcę danych osobowych i wykonywanie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków 

z tym związanych. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ani zwrot kosztów 

poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków (ustawowych i umownych) w zakresie 

przetwarzania danych osobowych. 

20. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania Wykonawcy w zakresie przestrzegania przez 

Wykonawcę wszelkich obowiązków, zasad i sposobów przetwarzania danych osobowych bez 

uprzedniego powiadamiania Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do posłużenia się 

zewnętrznym audytorem w celu dokonania kontroli. Wykonawca jest zobowiązany współdziałać 

z Zamawiającym w zakresie czynności kontrolnych. W szczególności Wykonawca jest 

zobowiązany udostępnić Zamawiającemu wszelkie informacje dotyczące danych osobowych, 

dokumentację przetwarzania danych osobowych, dostęp do pomieszczeń, w których 

przetwarzane są dane osobowe, a także umożliwić przeprowadzenie rozmów z osobami 

zaangażowanymi w przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w warunkach 

umożliwiających uzyskanie informacji. 

21. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w lokalizacjach znajdujących 

się na terenie Polski.  

22. Wykonawca może „podpowierzyć” usługi objęte umową,  podwykonawcom jedynie za zgodą 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wtedy do przekazania Zamawiającemu informacji 

dotyczącej ewentualnych przyszłych podwykonawców z określeniem roli każdego z podmiotów 

w przetwarzaniu danych osobowych, w przypadku gdyby planowany zakres zadań 

podwykonawcy miał obejmować przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego, oraz zawrzeć pisemną umowę 

określającą zasady i zakres dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

23. Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie 

Zamawiającego dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych 

osobowych.   

24. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych lub niniejszej Umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie, czego Zamawiający, jako 

administrator danych osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie 

ukarany karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu poniesione z tego 

tytułu straty i koszty. 

25. W przypadku gdy Wykonawca tworzył kopie dokumentów jest  zobowiązany do usunięcia 

wszelkich danych, również danych osobowych. Usunięcie danych powinno nastąpić   gdy dane te 

nie będą już potrzebne do realizacji Umowy tj. również w trakcie jej trwania. 

 

 

§ 7 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie: 

1) Możliwości wydłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku wydłużenia realizacji  

umowy nr GKG.GO.2130.1.2018. 
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2) Zmiany, które nie prowadzą do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie; 

3)  Zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, w przypadku: 

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców; 

4) Zmiany, która nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest 

mniejsza niż 209.000 EUR i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie. 

3. Z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 2, może 

wystąpić każda ze Stron. 

4. We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadnić konieczność takich zmian. 

 

 

§ 8 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w całości lub w części, jeżeli : 

1) Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia 

umowy, uprawnienie to przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia zawarcia 

umowy; 

2. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca poniesie koszty związane z odstąpieniem o którym mowa w ust.1. 

 

 

§ 9 

1. W celu zachowania sprawnej komunikacji oraz zapewnienia prawidłowej realizacji umowy Strony 

wyznaczają swoich przedstawicieli wraz ze wskazaniem ich danych kontaktowych: 

1. przedstawiciele Zamawiającego: 

a) ……………………………………… 

b) ……………………………………… 

c) ……………………………………… 

2. przedstawiciele Wykonawcy: 

a) ……………………………………… 

b) ……………………………………… 

c) ……………………………………… 
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2. Strony zobowiązują się wzajemnie niezwłocznie informować w formie pisemnej o wszelkich 

zmianach dotyczących osób kontaktowych oraz danych kontaktowych wskazanych powyżej. 

Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy. 

3. Strony ustalają następujące adresy korespondencji i adresy mailowe: 

a) adresem korespondencyjnym właściwym dla Wykonawcy jest: …………………………..………….. 

b) adresem korespondencyjnym właściwym dla Zamawiającego jest: ul. Jackowskiego 18, 

60-509 Poznań 

c) adresem mailowym właściwym dla Wykonawcy jest: ………………………………………………..…….. 

d) adresem mailowym właściwym dla Zamawiającego jest: …………………………………………………. 

4. Zmiana adresu do korespondencji i adresu mailowego odbywa się za pisemnym powiadomieniem 

drugiej Strony. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy. 

 

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

 

 

§ 11 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.  

 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz Wykonawca. 

 

Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część: 

1. opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 

2. oferta Wykonawcy - załącznik nr 2 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 


