Załącznik nr 3 do siwz

UMOWA Nr ZP-RL.273.4.2020
zawarta dnia ……………… w Ostródzie pomiędzy Powiatem Ostródzkim z siedzibą
w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5; NIP: 741-176-96-45; REGON: 510742445,
w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez:
Starostę - Andrzeja Wiczkowskiego,
Wicestarostę - Jana Kacprzyka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Hanny Żynda,
zwanym dalej Zamawiającym
a ………………………………………………………………………………………………………………..…,
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ………………………………..………,
pod nr …………………, pod nazwą ………………………, z siedzibą …………………………..………,
NIP: ……………………., REGON: ……………… wysokość kapitału zakładowego
……………………, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………..…,
zwanym dalej Wykonawcą.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
§ 1.
1. W oparciu o przeprowadzony przetarg nieograniczony Zamawiający powierza a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zgodnie z ofertą, zadanie pod nazwą: „Rozbudowa Geoportalu Powiatu
Ostródzkiego oraz utworzenie nowych aplikacji udostępniających e-usługi o wysokim
poziomie dojrzałości” w ramach projektu: „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa
Powiatowego w Ostródzie”.
2. Zamówienie jest realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020; Oś
priorytetowa 3: Cyfrowy Region; Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego
oraz wysoka jakość e-usług publicznych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w ust. 1,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy)1, stanowiącym integralną
część umowy oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, z uwzględnieniem
najnowszych osiągnięć wiedzy, nauki i techniki dostępnych w czasie realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest zakres rzeczowy usługi oraz wymagania Zamawiającego
dotyczące jakości usługi i nie zgłasza do nich zastrzeżeń oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie
informacje niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy zwanego dalej również
przedmiotem zamówienia lub systemem.
5. Wykonawca ponosi pełne konsekwencje prawne i finansowe z tytułu poniesienia przez
Zamawiającego i/lub osoby trzecie szkody czy uszczerbku na zdrowiu lub w mieniu,
spowodowanych niewłaściwym działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy,
a także w okresie rękojmi i gwarancji, aktualnego ubezpieczenia w pełnym zakresie
od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności objętej niniejszym
przedmiotem zamówienia, z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia minimum
wartości kontraktu.
7. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania aktualnego ubezpieczenia,
o którym mowa w ust. 6, na każde żądanie Zamawiającego w dowolnym czasie realizacji
przedmiotu zamówienia.
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Przeniesiony do umowy załącznik nr 4 do siwz – Opis przedmiotu zamówienia.
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Aspekty społeczne
§ 2.
1. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub podwykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej 2
lub niepełnosprawnej3.
2. Zatrudnienie co najmniej jednej osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej, o której mowa w ust. 1,
winno nastąpić nie później niż w terminie 10 dni roboczych po podpisaniu umowy i powinno trwać
do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie miał obowiązek
przedstawienia dowodów, że zgodnie z postanowieniem ust. 1 i 2, do realizacji przedmiotu
zamówienia zatrudniono co najmniej jedną osobę bezrobotną lub niepełnosprawną.
Dowody, o których mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nie później
niż w terminie 12 dni roboczych po podpisaniu umowy oraz po zakończeniu realizacji przedmiotu
zamówienia, nie później jednak niż w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego usługi.
4. Dowody, o których mowa w ust. 3, stanowią:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy zawierające: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, informację o zatrudnieniu
do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej lub
niepełnosprawnej, o której mowa w ust. 1 oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
2) w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej - poświadczona odpowiednio za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę zanonimizowana kserokopia aktualnej
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zawartej z osobą bezrobotną. Kopia umowy
powinna być zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zatrudnionej
osoby, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej RODO, (tj. w szczególności4 bez adresu, nr PESEL zatrudnionej osoby, itp. danych
identyfikujących daną osobę). Imię i nazwisko zatrudnionej osoby nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj zawartej umowy i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania;
3) w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej - poświadczona odpowiednio za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę zanonimizowana kopia lub zanonimizowany
odpis skierowania osoby bezrobotnej przez Powiatowy Urząd Pracy do Wykonawcy lub
podwykonawcy lub właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy wystawionego
przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych
przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
5. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę z osobą bezrobotną lub
niepełnosprawną, Wykonawca zobowiązany będzie do bezzwłocznego zatrudnienia kolejnej osoby
posiadającej status osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej.
6. W przypadku zatrudniania przez cały okres, o którym mowa w ust. 2, jednej i tej samej osoby,
dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, Wykonawca lub podwykonawca składa tylko raz, tj.
nie później niż w terminie 12 dni roboczych po podpisaniu umowy.
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Przez osobę bezrobotną rozumie się osobę spełniającą przesłanki statusu osoby bezrobotnej w rozumieniu ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) lub „pracownika
znajdującego się w niekorzystnej sytuacji” w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) - Dz.Urz.UE. L214 s.3 z dnia 9 sierpnia 2008 r.
3
Przez osobę niepełnosprawną rozumie się osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 426 z późn. zm.) lub „pracownika niepełnosprawnego” w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia
6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) - Dz.Urz.UE. L214 s.3 z dnia 9 sierpnia 2008 r.
4

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa zawarta z osobą bezrobotną może zawierać inne dane, które podlegają
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów RODO.

2

7. Za brak przedstawienia dokumentów w terminach, o których mowa w ust. 3, będących dowodem
zatrudnienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej na okres, o którym mowa
w ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 6.
8. Wykonawca zwolniony będzie z zapłacenia kary umownej, o której mowa w ust. 7, jeżeli wykaże,
że przedstawił zgłoszenie ofert pracy Powiatowemu Urzędowi Pracy, albo odpowiedniemu organowi
zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie co najmniej jednej osoby bezrobotnej lub
niepełnosprawnej, nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po
stronie Wykonawcy, będzie uznany w szczególności brak takich osób zdolnych do wykonania
zamówienia na obszarze, na którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji lub
odmowa podjęcia pracy kolejno przez co najmniej trzy osoby posiadające status osoby
bezrobotnej.
Termin wykonania zamówienia
§ 3.
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się na 60 dni licząc od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca będzie niezwłocznie pisemnie informował Zamawiającego o wszelkich trudnościach,
ryzykach oraz zmianach, które stanowią zagrożenie dla dotrzymania terminu wykonania
zamówienia oraz przedstawi sposób ich rozwiązania gwarantujący dotrzymanie terminu
końcowego, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe - sposób minimalizujący opóźnienie
terminu realizacji przedmiotu umowy.
3. Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie w przypadku:
1) wstrzymania, na okres powyżej 7 dni prac z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy,
w szczególności:
a) wynikających z opóźnień w udostępnieniu Wykonawcy frontu prac przez Zamawiającego;
b) wynikających z przyczyn technicznych, tj. awarii infrastruktury informatycznej
Zamawiającego (sprzętu, oprogramowania) przeznaczonej do obsługi geoportalu;
c) wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów mających wpływ na prawidłową
realizację przedmiotu umowy;
d) wynikających z opóźnień w wydawaniu stosownych decyzji administracyjnych, pozwoleń,
uzgodnień, opinii, warunków technicznych, itp. dokumentów niezbędnych do prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia;
e) wynikających z okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które mogą wpłynąć lub
wpływają na należyte wykonanie umowy;
f) w przypadku wystąpienia trudności finansowych u Zamawiającego;
2) zaistnienia siły wyższej.
4. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania należytej
staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie mogą być przez Strony
przewidziane oraz którym Strony nie mogą zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób
skuteczny.
5. W przypadkach określonych w ust. 3, Zamawiający wyznacza nowy termin realizacji zamówienia.
W przypadku wstrzymania prac, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie
okresowi na jaki prace zostały wstrzymane.
6. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, wynikające
z przyczyn określonych w ust. 3, zostaną dokonane na podstawie pisemnego uzasadnienia zmian
zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 7.
7. W przypadku, gdy zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 6, wymagała
będzie zgody dysponenta środków finansowych, o których mowa w § 1 ust. 2 - warunkiem
wprowadzenia zmiany będzie uzyskanie takiej zgody.
Realizacja i odbiór przedmiotu umowy
§ 4.
1. Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym podczas realizacji umowy odbywać się będzie w języku
polskim. Powyższe dotyczy również produktów dostarczanych w ramach realizowanej umowy
oraz dokumentacji dostarczanej między Stronami umowy.
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2. Prowadzenie prac na infrastrukturze wskazanej przez Zamawiającego wymaga uzgodnienia
z Zamawiającym warunków ich prowadzenia.
3. Wykonawca zobowiązany jest realizować umowę z dochowaniem należytej staranności przy
uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności oraz przy wykorzystaniu całej posiadanej
wiedzy i doświadczenia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania na żądanie Zamawiającego informacji związanych
z umową, w szczególności informacji dotyczących postępów prac, przyczyn opóźnień lub przyczyn
nienależytego wykonania umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że poza licencjami i innymi uprawnieniami objętymi niniejszą umową
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1do umowy), Zamawiający nie będzie
zobowiązany do nabywania żadnych dodatkowych licencji, uprawnień czy usług, celem
swobodnego i prawidłowego korzystania z przedmiotu niniejszej umowy zarówno w trakcie jego
realizacji, jak i po jego ukończeniu i protokolarnym odbiorze końcowym. Wszelkie ryzyka związane
z ustaleniem liczby potrzebnych licencji lub innych uprawnień koniecznych do korzystania
z systemu zgodnie z umową, obciążają Wykonawcę.
6. Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą w granicach określonych prawem
i umową.
7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym oraz osobowym do
wykonania umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.
8. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia, na podstawie protokołu odbioru końcowego,
w którym zostaną potwierdzone wykonane czynności oraz prawidłowość ich wykonania.
9. Wykonawca przed przekazaniem do odbioru przedmiotu zamówienia powiadomi Zamawiającego
pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w § 23 ust. 1, o gotowości do
przeprowadzenia testów mających na celu zweryfikowanie poprawności wykonania przedmiotu
zamówienia, najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanymi testami.
10. Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do przeprowadzenia testów w terminie 5 dni
roboczych od dnia udostępnienia przedmiotu zamówienia do testowania.
11. Po przeprowadzeniu niezbędnych testów weryfikujących poprawność wykonania poszczególnych
prac, Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia testów przedstawi
zastrzeżenia do poprawności działania przedmiotu zamówienia, wskazując na jego niezgodność
z postanowieniami umowy lub dokona akceptacji i przyjęcia przedmiotu zamówienia podpisując
protokół odbioru końcowego.
12. Jeżeli w toku przeprowadzania testu, o którym mowa w ust. 9 i 10, zostanie stwierdzone,
że przedmiot umowy nie jest gotowy do odbioru z powodu niezakończenia usługi, Zamawiający
może odmówić odbioru.
13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 11, mających
charakter istotny dla prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca dokona
żądanych zmian i/lub poprawek w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia żądania, po
czym ponownie przedstawi przedmiot zamówienia do odbioru końcowego. Postanowienia
ust. 9-12 stosuje się odpowiednio.
14. Jeżeli w toku czynności, o których mowa w ust. 10, stwierdzone zostaną istotne wady niemożliwe
do usunięcia lub wymagające dodatkowych nakładów finansowych na ich usunięcie, Zamawiający
może potrącić z należnego Wykonawcy całkowitego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1,
kwotę stanowiącą równowartość elementu usługi, w którym stwierdzono w/w wady.
15. W przypadkach, o których mowa w ust. 12 i 13, Strony ustalają nowy termin odbioru,
co nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kar umownych za zwłokę zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1.
Postanowienia ust. 9-12 stosuje się odpowiednio.
16. Datę odbioru końcowego przedmiotu zamówienia stanowi dzień podpisania przez Strony protokołu
odbioru końcowego usługi. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca
przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne oraz licencje, o których mowa odpowiednio
w § 5 ust. 12 i 13.
17. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 11, mających
charakter nieistotny dla prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, Strony uzgadniają
w treści protokołu, o którym mowa w ust. 16, termin i sposób dokonania żądanych zmian i/lub
poprawek. Jeżeli Wykonawca nie dokona zmian i/lub poprawek w terminie lub w sposób ustalony
w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z zapłaty kar umownych, o których mowa w 13 ust. 1 pkt 2 oraz
z zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia
oraz zobowiązań gwarancyjnych.
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18. Czas dokonywania przez Zamawiającego weryfikacji poprawności zgłoszonego do odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia, o której mowa w ust. 10, zostanie wyłączony z biegu terminu
realizacji przedmiotu zamówienia określonego w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 19.
19. Wyłączenie biegu terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 18, nie dotyczy
sytuacji, w której Zamawiający po raz trzeci i kolejny odmawia Wykonawcy odbioru końcowego
wykonanej usługi z uwagi na stwierdzone istotne wady, usterki, bądź nieprawidłowości
w przekazanym do weryfikacji przedmiocie zamówienia.
Własność intelektualna
§ 5.
1. Wykonawca oświadcza, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy jakichkolwiek praw osób
trzecich, w tym autorskich praw osób trzecich.
2. Wykonawca oświadcza, iż nabędzie, najpóźniej na dzień przekazania do użytku Zamawiającego
przedmiotu umowy, wszelkie prawa i uprawnienia do dysponowania przedmiotem umowy, w tym
autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób,
którymi będzie posługiwać się przy tworzeniu poszczególnych opracowań objętych przedmiotem
umowy, wolnych od wad prawnych i wad fizycznych. Nabycie praw, o których mowa w zdaniu
poprzednim nastąpi w zakresie umożliwiającym przeniesienie praw na Zamawiającego w zakresie
wynikającym z postanowień ust. 3-18.
3. W przypadku, w którym możliwa jest modyfikacja sposobu działania systemu za pomocą
wbudowanych lub dostarczonych narzędzi, w tym parametryzacja i konfiguracja systemu,
tworzenie raportów itp. Zamawiający uprawniony jest do dokonania takich czynności bez
konieczności zawierania odrębnych umów lub ponoszenia dodatkowych opłat, chyba że obowiązek
zawarcia dodatkowej umowy lub poniesienia dodatkowych opłat wyraźnie wynika z treści umowy.
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z systemu nie wymagają ponoszenia
dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub producentów systemu. Wynagrodzenie, o którym
mowa w § 6 ust. 1 obejmuje całość wynagrodzenia za udzielenie licencji do korzystania z systemu,
w tym dostarczanie aktualizacji lub poprawek błędów lub inne usługi serwisowe.
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego utwory nie naruszają jakichkolwiek praw osób
trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach
autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji, i że posiada on prawo do
udzielania licencji na utwory i przejmuje w tym zakresie odpowiedzialność w przypadku roszczeń
osób trzecich. W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń z tytułu
naruszenia ich jakichkolwiek praw do utworów, w szczególności praw autorskich i pokrewnych,
Wykonawca:
1) przejmie i zaspokoi wynikające z tego tytułu roszczenia względem Zamawiającego;
2) zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, postępowań,
szkód, strat, kar umownych lub wszelkich innych wydatków powstałych w związku
z korzystaniem z modyfikacji lub korzystaniem z praw zależnych. W takim przypadku
Zamawiający powinien:
a) niezwłocznie powiadomić Wykonawcę, o takim roszczeniu;
b) udzielić Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji na temat tego roszczenia.
6. Jeżeli wykonywanie prawa do któregoś z utworów stanie się przedmiotem jakiegokolwiek
powództwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie jej praw, w tym praw własności intelektualnej,
Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, weźmie udział w postępowaniu w charakterze
uzgodnionym przez Strony. W przypadku gdy roszczenie osoby trzeciej zostanie prawomocnie
uwzględnione przez sąd lub gdy sąd udzieli osobie trzeciej zabezpieczenia uniemożliwiającego
wykonywanie prawa do któregoś z utworów, Wykonawca może wyłącznie na swój koszt wybrać
jedno z poniższych rozwiązań:
1) uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania danego utworu, lub
2) zmodyfikować dany utwór tak, żeby był zgodny z umową, ale wolny od jakichkolwiek wad lub
roszczeń osób trzecich.
7. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu praw autorskich
osobistych do utworów objętych postanowieniami umowy nie będą wykonywać tych praw
w stosunku do Zamawiającego lub osób trzecich działających na zlecenie Zamawiającego.
8. W przypadku, w którym w wyniku świadczenia usług asysty technicznej lub gwarancji dojdzie do
zmiany systemu, dokumentacji lub innych utworów, postanowienia umowne dotyczące udzielenia
5

licencji na system, dokumentację lub inne utwory poddane zmianom stosuje się odpowiednio do
takich zmian. Udzielenie licencji następuje z chwilą odbioru takich zmian.
9. Wykonawca dostarczy system na informatycznych nośnikach danych lub w innej postaci
umożliwiającej prawidłową instalację tego systemu oraz certyfikaty autentyczności, klucze
instalacyjne oraz inne dokumenty i zabezpieczenia najpóźniej w dacie odbioru tego systemu.
10. Informatyczne nośniki danych, kopie, certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne
dokumenty i zabezpieczenia, o których mowa w poprzednim ustępie, powinny być zgodne
z wymaganiami określonymi przez producenta systemu. Zamawiający jest uprawniony do
weryfikacji, czy certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne dokumenty
i zabezpieczenia są wystarczające i zgodne z wymogami określonymi przez producenta. W tym
celu Zamawiający może zwracać się do osób trzecich.
11. Jakiekolwiek postanowienie umowy nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających
z obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację projektową i techniczną systemu
oraz wszelkich inne informacje pozwalające na korzystanie z systemu zgodnie z jego
przeznaczeniem i postanowieniami umowy.
13. Wykonawca z chwilą podpisania protokołu odbioru, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6
ust. 1, udzieli Zamawiającemu nieodwołalnej, niewyłącznej, pełnej, nieograniczonej terytorialnie,
licencji na korzystanie z systemu, w szczególności na korzystanie z funkcji systemu oraz wszelkiej
dokumentacji powstałej w ramach realizacji przedmiotu umowy, przy czym licencja nie jest
przypisana do komputera lub stanowiska. Licencje udzielane są bez ograniczeń dostępu. Licencja
uprawniać będzie do korzystania z systemu na czas nieograniczony.
14. Licencja, o której mowa w ust. 13 obejmuje automatycznie kolejne aktualizacje, modyfikacje
i rozszerzenia systemu, dostarczone w okresie trwania umowy, na polach eksploatacji wskazanych
w ust. 15.
15. Licencja, o której mowa w ust. 13, udzielana jest na wszystkich polach eksploatacji obejmujących:
1) w odniesieniu do utworów innych niż programy komputerowe, w tym dokumentacji Wykonawcy:
a) wykorzystywanie w działalności prowadzonej przez Zamawiającego bez jakichkolwiek
ograniczeń;
b) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w całości lub części, wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową, przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie utworu;
c) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w utworze;
d) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem, dzierżawa oryginału lub egzemplarzy, na
których utwór utrwalono, upoważnianie innych osób do wykorzystywania w całości lub części
utworu lub jego kopii;
e) rozpowszechnianie utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu u czasie przesz siebie wybranym;
2) w odniesieniu do programów komputerowych:
a) stosowanie i wykorzystywanie w działalności prowadzonej przez Zamawiającego bez
jakichkolwiek ograniczeń;
b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do systemu informatycznego,
pamięci komputerów, sieci komputerowych, odtwarzanie, utrwalanie, przekazywanie,
przechowywanie, wyświetlanie, sporządzanie kopii, wyłącznie do wykorzystania przez
Zamawiającego bez możliwości przekazywania (sprzedaży) osobom trzecim;
c) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu oraz wprowadzanie jakichkolwiek innych
zmian w programie komputerowym;
d) rozpowszechnianie, użyczanie, najem, dzierżawa, upoważnianie innych osób do
wykorzystywania w całości lub części programów komputerowych lub ich kopii;
e) obrót oryginałem lub egzemplarzami na których zwielokrotniono oraz utrwalono
oprogramowanie;
f) uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu, na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych,
g) udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w czasie i miejscu przez
siebie wybranym;
h) modyfikacja istniejących funkcjonalności oraz tworzenie nowych;
i) przekształcanie formatu pierwotnego na dowolny inny format;
j) łączenie fragmentów z innymi programami komputerowymi i ich dostosowywanie;
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k) korzystanie z wszelkich produktów powstałych w wyniku eksploatacji systemu przez
Zamawiającego.
16. Zakres udzielonej licencji zapewnia Zamawiającemu prawo powierzenia utrzymania i rozwoju
systemu podmiotowi trzeciemu.
17. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego własność nośników, na których został utrwalony system
(lub jego poszczególne elementy) oraz dokumentację, z chwilą wydania tych nośników
Zamawiającemu.
18. Licencja, o której mowa powyżej, udzielana jest bez ograniczeń co do celu lub sposobu korzystania
z systemu, w tym umożliwia Zamawiającemu korzystanie z systemu we własnej infrastrukturze
technicznej, w infrastrukturze udostępnianej Zamawiającemu przez osoby trzecie.

WYNAGRODZENIE
Zasady rozliczeń finansowych
§ 6.
1. Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia przysługuje wynagrodzenie
w kwocie całkowitej (robocizna, materiały i sprzęt): ………………… zł, w tym VAT ……… %
(słownie: ……………………………………………………………………………………. złotych brutto).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje zakres rzeczowy określony w opisie przedmiotu
zamówienia (zał. nr 1 do umowy), w tym koszt pozyskania wszelkich licencji i innych uprawnień
niezbędnych do prawidłowego użytkowania systemu oraz wszelkie inne koszty wynikające
z zawartej umowy, niezbędne do poniesienia celem prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia.
3. Należność, o której mowa w ust. 1, płatna będzie jednorazowo przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany
protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
4. Fakturę, o której mowa w ust. 3, Wykonawca może przesłać Zamawiającemu w postaci
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na konto Zamawiającego otwarte na platformie
elektronicznej5 na adres PEF: NIP: 741-176-96-45.
5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zostanie opłacone
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106).
6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany przez niego w wystawionej przez niego
fakturze za zrealizowany przedmiot zamówienia, jest rachunkiem umożliwiającym płatność
w ramach mechanizmu podzielonej płatności.
7. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymogów
określonych w ust. 6, co uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie płatności w terminie określonym
w ust. 3, faktura jako nieprawidłowo wystawiona zostanie odesłana do Wykonawcy bez zapłaty,
celem wystawienia faktury zawierającej rachunek bankowy umożliwiający płatność w ramach
podzielonej płatności. Do czasu przedłożenia poprawnie wystawionej faktury roszczenie o zapłatę
nie jest wymagalne.
8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Za zwłokę w płatnościach określonych w ust. 3, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości
ustawowej, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 7.

5

Platforma elektroniczna, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2191 z późn. zm.).
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ZMIANY UMOWY
Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
§ 7.
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku od towarów i usług (VAT), której to zmiany Wykonawca, mimo zachowania
należytej staranności, nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,
o której mowa w ust. 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej,
zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę
podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga aneksu do umowy.
Zmiana umowy z tytułu ograniczenia zakresu rzeczowo – finansowego przedmiotu umowy
§ 8.
1. Zamawiający może ograniczyć zakres objęty przedmiotem zamówienia w przypadku:
1) zaistnienia trudności finansowych u Zamawiającego, w tym utraty lub ograniczenia
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, o którym mowa w § 1 ust. 2;
2) gdy realizacja przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie stanie się niezasadna
z przyczyn ekonomicznych lub gospodarczych o obiektywnym charakterze.
2. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenie
określone w § 6 ust. 1, zostanie odpowiednio zmniejszone o wartość zakresu ograniczonego,
zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi przez Wykonawcę w złożonej ofercie (kalkulacja
ceny ofertowej - zał . nr 1a do siwz).
3. Ograniczenie usługi, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić jeśli zostanie wprowadzone
do umowy aneksem podpisanym przez Strony umowy.
4. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawcę podpisania aneksu wskazanego
w ust. 3, wynagrodzenie podlega zmniejszeniu zgodnie z ust. 2.

Inne zmiany umowy
§ 9.
1. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty:
1) zmiany, o których mowa w § 3 ust. 3-7; § 7; § 8; § 12 ust. 4; § 21 ust. 3;
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych
lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie;
3) 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;
4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
8

2.
3.
4.
5.

6.

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;
5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 6;
6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 z późn. zm.) - dalej ustawa Pzp i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. a, Zamawiający nie może
wprowadzić kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, zmiany postanowień umownych nie mogą
prowadzić do zmiany charakteru umowy.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, Zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy,
przekazuje do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.
Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego
Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy,
dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6, ustala
się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających
z tych postanowień.
Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy
lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających
z umowy,
d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym
wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4.
RĘKOJMIA I GWARANCJA
Rękojmia, gwarancja i asysta techniczna
§ 10.

1. Wykonawca gwarantuje, iż wykonany przez niego przedmiot umowy zostanie zrealizowany
2.
3.
4.
5.
6.

7.

zgodnie z umową, będzie wolny od wszelkich wad oraz będzie osiągał rezultaty zakładane w opisie
przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do umowy).
Wykonawca udziela rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy w okresie dwóch lat licząc
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i asysty technicznej na przedmiot umowy
w okresie …….. miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego
przedmiotu zamówienia.
Celem asysty technicznej jest zapewnienie poprawnego i nieprzerwalnego działania systemu
oraz zapewnienie dodatkowych usług wspomagających korzystanie z systemu przez
Zamawiającego.
Usługi gwarancji i asysty technicznej obejmują czynności, o których mowa w opisie przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 1 do umowy).
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia asysty technicznej w sposób zapobiegający utracie
danych Zamawiającego, w tym także tych, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania
usługi. W przypadku gdy wykonanie danej czynności przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego
wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego
telefonicznie lub pocztą elektroniczną, przed przystąpieniem do wykonania takiej czynności.
Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady, usterki i nieprawidłowości stwierdzone
w przedmiocie niniejszej umowy w okresie rękojmi i gwarancji - w terminach technicznie
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i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem
postanowienia § 10 ust. 3 pkt 1 i 2.
8. Czas usuwania wad, usterek oraz ewentualnych nieprawidłowości wyłączony będzie z okresu
gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania
usuwania wad, usterek oraz nieprawidłowości.
9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu, o którym
mowa w ust. 3, jeżeli reklamował wadę, usterkę lub nieprawidłowość przed upływem tego terminu.
W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady,
usterki lub nieprawidłowości.
10. W przypadku niezachowania terminu usunięcia stwierdzonych wad, usterek lub nieprawidłowości
w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 7 - Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną
w wysokości 0,05 % od wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad i usterek.
11. Kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 10, podlega potrąceniu z kwoty
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12. W przypadku, gdy
potrącenie kary umownej z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie będzie możliwe,
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni roboczych od dnia
otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
12. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad, usterek lub
nieprawidłowości w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej wezwania Zamawiającego lub nie usunie wad, usterek lub nieprawidłowości
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania
naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej - bez utraty praw wynikających
z rękojmi i gwarancji. Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje się odpowiednio.

Serwis gwarancyjny
§ 11.
1. Awarie, problemy, incydenty i zdarzenia związane z działaniem systemu będą odpowiednio
usuwane, rozwiązywanie lub wyjaśniane przez Wykonawcę na podstawie zgłoszeń dokonywanych
przez Zamawiającego na piśmie, wysłanych na adres siedziby Wykonawcy lub w formie
elektronicznej poprzez system helpdesk bądź pocztę elektroniczną na adres e-mail wskazany
w § 23 ust. 2. W zgłoszeniu Zamawiający zobowiązany jest do podania informacji nt.
nieprawidłowego działania systemu, istotnych w ocenie Zamawiającego dla zdiagnozowania
i usunięcia nieprawidłowości w działaniu systemu. Zgłoszenia przesłane do Wykonawcy po
godzinie 16.00 danego dnia będą traktowane jako zgłoszenia wpływające następnego dnia
roboczego.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest uznawane za dokonane skutecznie z chwilą, gdy dotarło
do Wykonawcy lub zostało wprowadzone do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób,
że Wykonawca mógł zapoznać się z jego treścią.
3. Usuwanie, rozwiązywanie lub wyjaśnianie odpowiednio awarii, problemów, incydentów
i zdarzeń związanych z systemem, a będących powodem zgłoszeń, o których mowa
w ust. 1, w zależności od typu zgłoszenia, następowało będzie w następujących terminach:
1) w przypadku awarii krytycznej Wykonawca przystąpi niezwłocznie do jej usunięcia i usunie ją
lub zastosuje rozwiązanie zastępcze umożliwiające pracę systemu w terminie nie dłuższym niż
2 dni robocze, licząc od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie do
Wykonawcy; w przypadku zastosowania rozwiązania zastępczego Wykonawca usunie błąd
w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym
zostało zastosowane rozwiązanie zastępcze;
2) w przypadku pozostałych zgłoszeń Wykonawca przystąpi do usunięcia ich przyczyn nie później
niż w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia Wykonawcy i usunie je w terminie
nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od dnia przystąpienia do usunięcia przyczyny
zgłoszenia.
4. Czas usunięcia wady uważa się za dochowany z chwilą zgłoszenia dokonania naprawy, jeżeli
wada została faktycznie usunięta. Jeżeli okaże się podczas weryfikacji, że wady nie zostały
usunięte, czas ich usunięcia jest dochowany dopiero z chwilą zgłoszenia poprawki faktycznie
usuwającej wady.
5. W przypadku, gdy realizacja zgłoszenia wymaga przeprowadzania przez Wykonawcę prac
za pomocą bezpiecznego połączenia sieciowego z systemem (VPN lub innego ustalonego
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pomiędzy Stronami) zainstalowanym w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego, terminy
określone w ust. 3 pkt 1 i 2, przewidziane na usunięcie błędów w działaniu wskazanych elementów
przedmiotu umowy, ulegają zawieszeniu do czasu udostępnienia przez Zamawiającego
bezpiecznego połączenia.
6. Dodatkowo w okresie wdrażania oraz w ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca będzie
świadczył usługi obejmujące:
1) Konsultacje dotyczące funkcjonowania systemu, w tym w zakresie rozwiązywania bieżących
problemów użytkowników systemu:
a) telefoniczne HOT LINE w każdy dzień roboczy w godzinach 7:00 – 15:00 na numer telefonu
…………………;
b) w postaci wiadomości przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail: ……………………;
c) za pomocą bezpiecznego połączenia sieciowego z systemem (VPN lub innym ustalonym
pomiędzy Stronami), zainstalowanym w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego.
2) Konsultacje oraz udzielanie porad (instruktażu) w przypadku zainstalowania nowej wersji
lub uaktualnień oprogramowania.
7. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że przyczyna wady leży poza systemem, w szczególności
w infrastrukturze Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do usunięcia wady
w czasie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, lecz jest zobowiązany:
1) wskazać przyczynę nieprawidłowego działania systemu poprzez wskazanie elementu, który ją
powoduje, a jeżeli jest to możliwe także podmiotu odpowiedzialnego za usunięcie takiej
nieprawidłowości działania systemu;
2) w razie zgłoszenia takiej potrzeby Zamawiającego - do wsparcia osoby trzeciej usuwającej
przyczyny zgłoszenia, w tym udzielenia takiej osobie wszelkich informacji o systemie,
potrzebnych do przywrócenia jego pełnej funkcjonalności.
8. Postanowienia ust. 7 nie mają zastosowania w przypadku, gdy przyczyna wady leży poza
systemem a Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jej wystąpienie, w szczególności
w przypadku gdy przyczyna wady leży w infrastrukturze udostępnionej przez Zamawiającego,
ale jest ona skutkiem nieprawidłowej konfiguracji lub parametryzacji przez Wykonawcę
infrastruktury udostępnionej przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest
zobowiązany do dotrzymania zadeklarowanego czasu usunięcia wady, o którym mowa w ust. 3
pkt 1 i 2.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 12.
2. Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 5 % ceny ofertowej określonej w § 6 ust. 1, tj. ……………… zł
(słownie: ………………………………………………………………………………..………… złotych).
3. Zabezpieczenie zostało wniesione przed podpisaniem umowy, w formie dopuszczonej
art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp
lub uPzp).
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
5. W przypadku zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca - jeśli wniósł
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, zobowiązany jest
do przedłużenia jego ważności.
6. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70 % wartości całego
zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia, tj. 30 % ogólnej wartości
zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, tj. po upływie
2 lat licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
7. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
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KARY UMOWNE
§ 13.
1. Strony ustalają kary umowne, z tytułu:
1) niezachowania terminu końcowego realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa
w § 3 ust. 1 - Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,10 %
od wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
w przekazaniu prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy;
2) niezachowania terminu wyznaczonego na dokonanie żądanych zmian i/lub poprawek, o których
mowa w § 4 ust. 17 - Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05 %
od wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
w usunięciu stwierdzonych nieistotnych wad, usterek bądź nieprawidłowości w przedmiocie
umowy, w terminie i w sposób wskazany w protokole odbioru końcowego;
3) rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego netto, o którym mowa w § 6 ust. 1;
4) utraty, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, dofinansowania, o którym mowa w § 1
ust. 2, zapłaci on na rzecz Zamawiającego równowartość utraconego dofinansowania;
5) nieprzedłożenia Zamawiającemu - na jego wezwanie, o którym mowa w § 1 ust. 7, dokumentu
poświadczającego, że Wykonawca posiada ubezpieczenie, o którym mowa w § 1 ust. 6
– Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,01 % wynagrodzenia
netto określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedłożeniu wymaganego
dokumentu ubezpieczenia;
6) za każdorazowe nieudokumentowanie, w terminach i w zakresie zgodnych z postanowieniami
§ 2 ust. 3 i 4, że Wykonawca przy realizacji niniejszego zamówienia zatrudnia co najmniej jedną
osobę bezrobotną lub niepełnosprawną na okres, o którym mowa w § 2 ust. 2, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty naliczonej kary umownej w terminie 7 dni roboczych od
dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
3. W przypadku braku zapłaty kary umownej zgodnie z postanowieniem ust. 2, naliczona kara
umowna podlegała będzie potrąceniu z kwoty faktury przedstawionej Zamawiającemu do zapłaty,
na co Wykonawca wyraża zgodę, lub z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych na zasadach ogólnych.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu umowy, odstąpieniu
od umowy lub wygaśnięciu umowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
§ 14.
1. Zamawiający (Administrator danych), powierza Wykonawcy (Podmiotowi przetwarzającemu),
w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia6 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(dalej rozporządzenie), dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym
w niniejszej umowie.
2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą
umową, rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi rozporządzenia.

6

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE L119.
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Zakres i cel przetwarzania danych
§ 15.
1. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone mu na podstawie niniejszej umowy dane zwykłe
dotyczące osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości gruntowych i/lub budynkowych
objętych przedmiotem zamówienia, tj. właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych
gruntów, władających nieruchomościami na zasadach samoistnego posiadania, dzierżawców
gruntów, w postaci imion i nazwisk, imion rodziców, adresu zamieszkania, adresu
korespondencyjnego, nr PESEL, nr NIP, danych dokumentu tożsamości, płci, obywatelstwa.
2. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie
w celu realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, w zakresie niezbędnym
do jego prawidłowego wykonania.
Obowiązki Wykonawcy jako Podmiotu przetwarzającego
§ 16.
1. 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.
2. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3
lit. b rozporządzenia, przetwarzane dane przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej
wygaśnięciu.
5. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
zwraca Zamawiającemu i usuwa wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, chyba
że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
6. 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.
7. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki zgłasza
je Zamawiającemu w ciągu 24 godzin.

Prawo kontroli
§ 17.
1. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h rozporządzenia, ma prawo kontroli, czy środki
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Zamawiający prawo kontroli realizować będzie w godzinach pracy Wykonawcy, o czym
Wykonawcę uprzedzi co najmniej na 2 dni robocze przed terminem planowanej kontroli.
3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych.
4. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w art. 28 rozporządzenia.

Dalsze powierzenie danych do przetwarza
§ 18.
1. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania
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podwykonawcom jedynie w celu wykonania przedmiotu umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne
polecenie Zamawiającego chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo
państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem
przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie
zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca, któremu Wykonawca zamierza powierzyć dane osobowe do dalszego
przetwarzania, musi spełniać wszelkie wymogi jakie zostały nałożone w tym względzie na
Wykonawcę.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za nie wywiązanie się
podwykonawcy ze spoczywających na nim obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych.
Odpowiedzialność Wykonawcy jako podmiotu przetwarzającego
§ 19.
1. 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 i ponosi z tego tytułu pełne konsekwencje prawne
i finansowe.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o:
1) każdym wszczętym postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w niniejszej
umowie;
2) każdej decyzji administracyjnej lub orzeczeniu skierowanym do Wykonawcy a dotyczącym
przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w niniejszej umowie;
3) wszelkich planowanych, o ile są mu wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczących przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w niniejszej
umowie, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub inny ustawowo ustanowiony organ nadzorczy.
Zasady zachowania poufności
§ 20.
1. 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, zwanych dalej „danymi poufnymi”.
2. Wykonawca oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych, o których mowa w ust. 1, nie będą one wykorzystywane, ujawnione ani udostępniane
w innym celu aniżeli wykonanie niniejszej umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszej umowy lub
Zamawiający wyrazi na to pisemną zgodę.

PODWYKONAWSTWO
§ 21.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający nie zastrzega na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp obowiązku osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
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nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca odpowiada za działania osób, bądź podmiotów którymi się posługuje przy realizacji
niniejszego zamówienia, w tym także podwykonawców i innych podmiotów profesjonalnych, jak za
swoje działanie.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń
finansowych, w tym z podwykonawcami.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY; ROZWIĄZANIE UMOWY
§ 22.
1. W razie wystąpienia 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 tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. W przypadku stwierdzenia niewywiązania się którejkolwiek ze Stron z warunków określonych
niniejszą umową, Strona druga może od umowy odstąpić w całości lub w części, w terminie 14 dni
od dnia, w którym powzięła informację o podstawach odstąpienia.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2, w szczególności może nastąpić jeśli:
1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem usługi tak dalece, że nie jest
prawdopodobne, żeby ukończył ją w umówionym terminie;
2) Wykonawca nie przestrzega przy realizacji usługi obowiązujących norm i przepisów
lub realizuje usługę niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do
umowy;
3) stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem;
4) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację usługi na okres dłuższy niż 14 dni;
5) Wykonawca przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą umową
i/lub obowiązującymi przepisami;
6) Wykonawca powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Zamawiającego, o której mowa w § 18 ust. 1;
7) u Zamawiającego wystąpią trudności finansowe niepozwalające na dalszą realizację
przedmiotu zamówienia;
8) zostanie zajęty w postępowaniu egzekucyjnym majątek Wykonawcy.
4. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym jeśli:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 – 1b, 1d i 1e ustawy Pzp;
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy 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 ciążą 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.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
6. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 oraz rozwiązanie umowy, o którym mowa
w ust. 4, wymagają formy pisemnej oraz pisemnego uzasadnienia pod rygorem nieważności.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 lub rozwiązania umowy,
o którym mowa w ust. 4, rozliczenie wykonanych prac oraz poniesionych kosztów dla potrzeb prac
jeszcze niezrealizowanych, nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony,
na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego inwentaryzacji wykonanych prac
oraz udokumentowanych przez Wykonawcę kosztów poniesionych na poczet prac jeszcze
nie zrealizowanych.
8. Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 7, zostanie przeprowadzona w terminie 10 dni roboczych
od dnia odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego.
9. W przypadku nieprzystąpienia jednej ze Stron do czynności wymienionych w ust. 7-8, Strona druga
jest upoważniona do ich dokonania jednostronnie.
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10. Do czasu przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa ust. 7-9, Wykonawca zabezpieczy
przerwane prace w zakresie uzgodnionym przez Strony. Koszt zabezpieczenia przerwanych prac
pokrywa Strona, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE
§ 23.
1. Osobą wskazaną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą oraz pełniącą nadzór nad
prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia jest - ……………………………………………………. .
2. Osobą wskazaną przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym oraz odpowiedzialną za
prawidłową realizację przedmiotu umowy jest - …………………………………………………………. .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24.
1. Zmiany dotyczące siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zgłaszał będzie niezwłocznie Zamawiającemu
w formie pisemnej informacji. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia
informacji o zmianie siedziby, wszelką korespondencję skierowaną na znany Zamawiającemu
adres uważa się za skutecznie doręczoną.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§ 25.
Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub 14 RODO 7
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu
realizacji niniejszej umowy i zobowiązuje się do przestrzegania i wykonywania tego obowiązku przez
cały okres realizacji umowy, zgodnie z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.
§ 26.
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy określone Kodeksem
Cywilnym oraz ustawą Prawo zamówień publicznych.
§ 27.
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 28.
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego
dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

W Y K O N A W C A:

Z A M A W I A J Ą C Y:

7

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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Załącznik nr 2 do umowy nr ZP-RL.273.4.2020
z dnia ………………..
Klauzula informacyjna z art. 14 RODO
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, jn.:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie,
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5; tel/fax : (89) 642-98-00; fax: (89) 642 98 17;
adres e- mail: przetargi@powiat.ostroda.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie jest
Pan Piotr Grobis , adres e-mail: grobis@powiat.ostroda.pl; tel. (89) 642 98 40;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z:
a) postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Geoportalu Powiatu
Ostródzkiego oraz utworzenie nowych aplikacji udostępniających e-usługi o wysokim poziomie
dojrzałości” w ramach projektu: „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego
w Ostródzie”; znak sprawy: ZP-RL.272.4.2020, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia, o którym mowa w lit. a;
4) dane osobowe, o których mowa w pkt 3, należą do kategorii danych zwykłych i są to: imię
i nazwisko, zakres wykonywanych czynności w ramach umowy, o której mowa w pkt 3 lit. b, forma
zatrudnienia u Wykonawcy składającego ofertę w niniejszym postępowaniu, w tym - w przypadku
zatrudnienia osoby bezrobotnej: data zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, wymiar
etatu, data skierowania do pracy przez PUP;
5) źródłem pochodzenia danych, o których mowa w pkt 4, są informacje pozyskane od Wykonawcy
składającego ofertę w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 lit. a oraz informacje pozyskane
z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.);
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ustawa Pzp;
b) wnioskodawcy zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.);
c) podmioty, instytucje i organy publiczne upoważnione na podstawie przepisów lub wykonujące
zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
w szczególności podmioty prowadzące działalność kontrolną, audytową i monitorującą wobec
Powiatu Ostródzkiego.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia, a w szerszym okresie czasowym przez okres niezbędny
do zawarcia i wykonania umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia (w tym także przez okres
niezbędny dla celowego dochodzenia roszczeń) oraz po jego zakończeniu archiwizowane przez
okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. z 2020 r. poz. 164) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67
z późn. zm.);
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
10) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO”.
12) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
13) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
14) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu.
15) W przypadku danych osobowych zamieszczanych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania
skierowanego do Zamawiającego.
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