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Umowa nr ………………........... pn.: 
 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 

zajęć rekreacyjnych na rzecz Gdańskiego Ośrodka Sportu w 2020 roku. 
 

W dniu ………………………... w Gdańsku, pomiędzy: 

Gminą Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 583-00-11-969, w imieniu której 

działa Gdański Ośrodek Sportu z siedzibą w: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, REGON 000589228, 

reprezentowany przez: 

Leszka Paszkowskiego – Dyrektora  
 

zwaną w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

a: 

przedsiębiorcą: ……………………………………, z siedzibą: ……………………………………….. 

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu: ………………………………..………. 

posiadającym NIP …………………………..….……, REGON ………………………………..…… 
 

reprezentowanym przez: . ……………………….  - ………………………………….., 
 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”. 
 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 
 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych  w dniu …….. roku pod pozycją nr …., o wartości mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”, została zawarta umowa o 

następującej treści: 

§ 1 
[Przedmiot umowy] 

*Zapisy zostaną dostosowane do poszczególnych części 

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zajęcia rekreacyjne w zakresie:   

  „………………………………….”* (dalej zwanych „zajęciami”), zgodnie z Opisem Przedmiotu  

  Zamówienia, który stanowi zał. nr 1 do umowy (dalej zwanym OPZ). 

2. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy, Zamawiający ma  

 prawo do zmniejszenia ilości godzin świadczonych zajęć. Zamawiający jest uprawniony do  

 zmiany zakresu realizacji umowy maksymalnie o 30 %. 

3. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku  

 wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2, w tym żądanie realizacji umowy do wysokości  

 100 % ceny brutto oferty Wykonawcy, określonej w § 5 ust. 4. 
 

§ 2 
[Termin realizacji przedmiotu umowy] 

 Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy w 2020 roku, w terminach  

 szczegółowo określonych w OPZ. 
 

§ 3 
[Prawa i obowiązki Stron umowy] 

1. Strony umowy są zobowiązane do wzajemnej współpracy na rzecz osiągnięcia celu, dla którego  

 niniejsza umowa jest realizowana. 

2.  Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

  1) Udostępnienie miejsc do przeprowadzania zajęć, określonych w OPZ. 

 2)  Terminowa zapłata należnego wynagrodzenia. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

 1) Realizowanie niniejszej umowy z należytą starannością w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu  

  cywilnego, wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej 

  i zgodnie z OPZ. 
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 2) Zapewnienie, na własne ryzyko i na własny rachunek, właściwych i w odpowiedniej ilości  

  zasobów:  

  a) osobowych, 

  b) technicznych, 

  c) materiałowych, 

  - niezbędnych do odpowiedniej realizacji przedmiotu umowy.  

 3) Realizacja umowy wyłączenie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj.  

  kwalifikacje co najmniej takie, które były wymagane w postępowaniu, którego  

  rozstrzygnięcie doprowadziło do zawarcia niniejszej umowy. 

 4) Zapewnienie bezpieczeństwa osobom biorącym udział w zajęciach oraz sprawowanie opieki  

  nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć. 

 5) Stosowanie regulaminu zajęć przekazanego przez Zamawiającego. 

 6) Zebranie od uczestników zajęć  lub ich opiekunów prawnych, oświadczeń według wzoru  

  sporządzonego przez Zamawiającego, w których uczestnicy zajęć lub ich opiekuni prawni  

  miedzy innymi zaakceptują regulamin zajęć.  

 7) Składanie każdorazowo wraz z fakturą VAT/rachunkiem Zamawiającemu sprawozdań wraz  

  z listą obecności uczestników zajęć przeprowadzonych przez Wykonawcę. 

 8) W przypadku wykreślenia Wykonawcy z rejestru podatników VAT czynnych niezwłocznie 

zawiadomi Zamawiającego oraz wystawiać będzie rachunki z tytułu świadczonych usług. 

 9) Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnej i opłaconej, przez cały okres realizacji  

  przedmiotu umowy, polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, obejmującej  

  Wykonawcę jak i wszelkie osoby, którymi Wykonawca posłuży się do wykonania niniejszej  

  Umowy, w wysokości nie niższej niż 100.000,00 zł na każdą osobę wykonującą niniejszą  

  Umowę, w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot niniejszej umowy. 

 10) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność 

   z oryginałem, kopię polisy ubezpieczeniowej określonej w pkt 9 powyżej, niezwłocznie 

   po zawarciu umowy, jednakże nie później niż przed rozpoczęciem realizacji pierwszych  

   zajęć, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy. 
 

§ 4 
[Osoby upoważnione do wykonywania postanowień umowy] 

1.  Koordynację bieżących uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu umowy ze strony  

  Zamawiającego prowadzi Dział Imprez Zamawiającego, odpowiednio     

  Pani/Pan ……………….. tel. ……………………..,  e-mail: ......................@sportgdansk.pl 

  lub zastępująca ją/go osoba. 

2. Koordynator umowy ma prawo w szczególności do 

 1) przeprowadzenia kontroli: 

    a) świadczonych usług, 

   b) osób realizujących usługę, 

   c)  sprawności technicznej wyposażenia i sprzętu używanych do realizacji usług. 

 2) Żądania od Wykonawcy przedłożenia, w zakresie w jakim zażąda tego Zamawiający, pełnych  

   i rzetelnych informacji dotyczących wykonywania przez Wykonawcę obowiązków  

   umownych, w tym okazania wszelkich dokumentów oraz innych nośników informacji, 

   w szczególności przedstawienia aktualnej polisy OC, o której mowa  w § 3 ust. 3 pkt 9 

   Umowy, zaś Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przedłożyć te informacje i dokumenty.  

3.  Przedstawicielem Wykonawcy, działającym w jego imieniu i na jego rzecz, koordynującym  

  realizację przedmiotu umowy, jest: Pani/Pan …………....................., tel. .................…………… 

  e-mail: …………………………, lub zastępująca ją/go osoba. 

4.  Osoba wskazana w ust. 1 lub osoba przez nią upoważniona jest uprawniona w każdym czasie do  

 żądania natychmiastowego odsunięcia od prowadzenia lub uczestniczenia w zajęciach,  

 określonych niniejszą umową, osoby lub osób, które w trakcie jej realizacji: 

 1) będą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

 2) wyrządziły szkodę w mieniu Zamawiającego lub osoby trzeciej. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 4 Wykonawca niezwłocznie  

 zapewnia odpowiednią osobę w miejsce osoby odsuniętej. 
 



znak sprawy: 

ZP1/282/1/2020 

Wzór Umowy 

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych na rzecz Gdańskiego Ośrodka Sportu 
zał. nr 3 

 
Autorem  niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamów ienia w  rozumieniu ustawy dnia 4  lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. D z. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istot nych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawac h pokrewnyc h (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Zamówie nia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej  Specyfikacji I stotnyc h Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. Dz.  U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) j est Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji I stotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.  U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta.  

 

 
Autorem  niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamów ienia w  rozumieniu ustawy dnia 4  lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. D z. U. z 200 6 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istot nych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawac h pokrewnyc h (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Zamówie nia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej  Specyfikacji I stotnyc h Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. Dz.  U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji I stotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.  U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta.  

 

[Opracował: Piotr Ruta]    strona 3/8 

§ 5 
[Wynagrodzenie] 

1.  Za realizację niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w  

  rozumieniu art. 629 Kodeksu cywilnego, płatne z dołu w sposób określony w § 6 Umowy, które  

  zostanie obliczone na podstawie: 

  1) ryczałtowej ceny jednostkowej brutto, w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, 

   za wykonanie świadczenia danego rodzaju, oraz 

  2) faktycznej ilości świadczeń wykonanych w danym miesiącu. 

  3) stawki procentowej podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.  Cena brutto za 1 jednostkę przeprowadzonych zajęć rekreacyjnych wynosi zgodnie z ofertą  

  Wykonawcy : …….…… zł (słownie: …………………. złotych …/100) 

3. Cena za 1 jednostkę przeprowadzonych zajęć rekreacyjnych, o której mowa w ust. 2, jest 

 1) Ceną ryczałtową w rozumieniu Kodeksu cywilnego i stanowi wartość zobowiązania  

  Zamawiającego, które ekwiwalentnie odpowiada zobowiązaniu Wykonawcy za świadczenie  

  określone zakresem rzeczowym i standardem wykonania w niniejszej umowie. 

 2) Uwzględnia wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wprost 

  lub pośrednio określone w umowie, w tym między innymi normalne ryzyko związane  

  z okolicznościami, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, immanentnie  

  związane z faktem prowadzenia działalności. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy nie może 

 przekroczyć kwoty: ……….…. zł* (słownie: …………………………………….  

 złotych………….. ../100) –  

 * Zamawiający wpiszę kwotę określoną w ofercie Wykonawcy jako cena oferty brutto 

5. W przypadku, gdy należności z tytułu realizacji umowy osiągną kwotę, określoną w ust. 4,  

 umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania przez Strony oświadczeń w tym zakresie  

 (bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy). 
 

§ 6 
[Zasady rozliczeń i płatności] 

1.  Wykonawca za świadczoną usługę wystawia fakturę VAT/rachunek do 10-go dnia miesiąca, 

  za miesiąc poprzedni wykonywania zajęć. W przypadku, gdy w danym miesiącu  

  kalendarzowym, zgodnie z OPZ, zajęcia nie były wykonywane, Wykonawca nie wystawia  

  Zamawiającemu faktury VAT/rachunku.  

2.  Rozliczenie finansowe świadczonych usług przeprowadza się kosztorysowo na podstawie  

  faktury VAT lub rachunku, w którym Wykonawca określa elementy wskazane w § 5 ust. 1. 

3. Zapłata regulowana jest przelewem bankowym w terminie do 14 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzającej prawidłowe wykonanie 

usługi. 

4.  Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy Zamawiający poleci swojemu bankowi przekazać  

  na konto Wykonawcy, wskazane w prawidłowej fakturze VAT lub rachunku, należną kwotę, 

  w terminie określonym w ust. 3. 

5.  W przypadku zwłoki w płatnościach Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych za  

  każdy dzień zwłoki. 

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z  

 tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. 

7. Wystawiając fakturę VAT/rachunek Wykonawca, jako nabywcę wskazuje Gminę Miasta  

 Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 583-00-11-969, zaś jako płatnika Gdański  

 Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk REGON 000589228. 

8. Wraz z fakturą VAT Wykonawca składa oświadczenie dotyczące aktualnego statusu podatnika  

 podatku VAT, według wzoru określonego załącznikiem nr 3 do umowy. 

9.  Wykonawca może przesłać e-fakturę za pośrednictwem Platformy Elektronicznego  

  Fakturowania, nazwa skrzynki: Gdański Ośrodek Sportu, numer PEPPOL: 583 001 05 79. 
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§ 7 
[Odpowiedzialność] 

1. W związku z wykonywaniem niniejszej umowy Wykonawca ponosi względem Zamawiającego  

 pełną odpowiedzialność za szkody (straty rzeczywiste i utracone korzyści)  spowodowane  

 niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, działaniami lub  

 zaniechaniami własnymi jak również jego pracowników i innych osób, którymi posłużył się przy   

 realizacji niniejszej umowy. 

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za szkody wyrządzone osobom trzecim  

 spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, działaniami 

 lub zaniechaniami własnymi jak również jego pracowników i innych osób, którymi posłużył się  

 przy realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego od wszelkich roszczeń, z którymi  

 osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu, w okolicznościach określonych w ust. 2, 

 oraz przejęcia na siebie obowiązku zaspokojenia tych roszczeń. 

4. Jeżeli, zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadku  

 zawinionego własnego zachowania lub osób, którymi posłużył do się przy wykonywaniu  

 umowy, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że on lub jego pomocnik nie ponosi winy  

 za wystąpienie szkody. 

5. W wypadku roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Zamawiającemu w związku  

 z wykonywaniem niniejszej umowy przez Wykonawca, Wykonawca zobowiązuje się do:  

 1) udzielenia Zamawiającemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej wszelkich informacji  

  i wyjaśnień, w tym udostępnienia wszelkich niezbędnych dokumentów, 

 2) pokrycia wszelkich kosztów związanych z postępowaniem sądowym w tym kosztów  

  sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, a także wszelkich innych kosztów niezbędnej  

  pomocy prawnej,  

 3) zapłacenia wszelkich ewentualnych opłat, wynagrodzeń i odszkodowań, do których  

  zapłacenia byłby lub zostanie zobowiązany Zamawiający, 

 4) na wezwanie Zamawiającego lub osoby trzeciej zobowiązuje się do przystąpienia do  

  postępowania w charakterze interwenienta.  
 

§ 8 
[Prawo do wizerunku] 

1. W zamian za wynagrodzenie opisane w § 5 Umowy, Wykonawca działając w imieniu własnym,  

 a także w imieniu wszelkich osób którymi posłużył lub posłuży się przy wykonywaniu niniejszej  

 Umowy, udziela niniejszym  zgody na korzystanie z wizerunku (w tym głosu), imienia 

 i nazwiska przez okres pięciu lat od daty pierwszego udostępnienia (emisji) wizerunku przez  

 Zamawiającego, na wymienionych niżej polach eksploatacji:  

 1) utrwalania dowolną techniką i w dowolnej formie na wszelkich nośnikach, m.in. na dysku  

  komputerowym, kliszy fotograficznej, CD, 

 2) zwielokrotniania dowolną technika i w dowolnej formie, m.in. cyfrową przy użyciu wszelkich  

  środków technicznych i na wszelkich nośnikach w tym na CD, techniką magnetyczną, DVD,  

  na dyskach audiowizualnych, 

 3) wprowadzenia do obrotu i rozpowszechniania, 

 4) wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym Internetu, 

 5) publikacji i wystawienia, 

 6) transmisji i retransmisji. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne prawo do reprezentowania osób którymi posłużył 

 lub posłuży się przy wykonywaniu niniejszej Umowy do wyrażenia zgody o której mowa 

 w ust. 1 powyżej,  a ponadto działając w imieniu własnym oraz w imieniu reprezentowanych  

 osób zobowiązuje się nie wycofywać zgody na wykorzystanie wizerunku (w tym głosu), imienia  

 i nazwiska przez cały okres wskazany w ust. 1 powyżej.  

3. Zezwolenie określone w ust.1 powyżej obejmuje bezwarunkowe prawo do dokonywania  

 skrótów, przemontowań, cięć oraz łączenia wszelkich materiałów zawierających wizerunek  

 (w tym głos), imię i nazwisko lub podpis osoby której zezwolenie dotyczy, z innymi nagraniami,  

 materiałami reklamowymi, materiałami wspierającymi działania , jak również ich fragmentami. 
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4. Zamawiającemu przysługuje bezwarunkowe prawo wyłącznej decyzji o sposobie wykorzystania,  

 materiałów zawierających wizerunek osób, których zezwolenie dotyczy, w tym w szczególności  

 o terminach, częstotliwości miejscach, nośnikach i sposobach wprowadzania ich do obrotu,  

 publikacji, wystawienia, emisji i innego sposobu rozpowszechniania.  

§ 9 
[Kary umowne] 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

  1) W przypadku nienależytego wykonania zajęć, stwierdzonego podczas kontroli, o której mowa 

w § 4 ust. 2 pkt. 1) – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50 % wartości brutto 

   1 (jednej) jednostki przeprowadzonych zajęć rekreacyjnych – za każdy stwierdzony 

przypadek,  

  2) W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie możliwe 

przeprowadzenie zajęć, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł za każdy 

stwierdzony przypadek. 

 3) W przypadku niewykonania obowiązków określonych w § 4 ust 2.pkt. 2) Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną wysokości: 100,00 złotych, za każdy stwierdzony przypadek 

ich niewykonania. 

  4) W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w szczególności wskazanych w § 11 ust. 1 Umowy, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 20 % kwoty brutto, określonej w § 5 ust. 4, oraz naprawi wszelkie 

ewentualne szkody wynikłe z niewykonania przedmiotu umowy. 

  5) W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 3 ust. 3 pkt 9 

Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł, za każdy stwierdzony  

   przypadek jego niewykonania. 

  6) W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z § 3 ust. 3 pkt 10 

Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w dostarczenia Zamawiającemu poświadczonej kopii polisy OC. 

  7)  W przypadku realizowania umowy przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji, 

   o których mowa w § 4 ust. 3 pkt. 4, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości  

   100,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek. 

2. W przypadku zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych Zamawiający jest uprawniony do 

naliczenia kar umownych ze wszystkich tytułów.  

3. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego, zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % kwoty brutto, określonej 

w § 5 ust. 4. 

4. Maksymalna łączna kwota kar umownych z przyczyn innych niż odstąpienie od umowy może 

wynieść 30 % ceny oferty brutto, określonej w § 5 ust. 4. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

§ 10 
[Odstąpienie od umowy] 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez zachowania okresu  

  wypowiedzenia, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie  

  umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  

  niniejszej umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych  

  okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego  

  mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy. 

2.  Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy dochodzenia  

  przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

3.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej  

  zawarcia, wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu  

  umowy. 

4.  Odstąpienie Wykonawcy od umowy, o którym mowa w ust. 3, dochodzi do skutku wyłącznie w  

  przypadku zapłaty odstępnego w kwocie stanowiącej równowartość 20 % ceny oferty brutto,  

  określonej w § 5 ust. 4. 
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5.  Odstąpienie od umowy dla swej skuteczności wymaga złożenia w formie pisemnej. 
 

§ 11 
[Rozwiązanie umowy] 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, w części, która na dzień  

  rozwiązania umowy nie została zrealizowana, w przypadku:  
 

   1) powzięcia wiadomości o wydaniu nakazu zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej  

     umowy, 

  2) gdy nie dojdzie do przeprowadzenia jakichkolwiek zajęć z przyczyn zależnych od  

   Wykonawcy, 

  3) co najmniej 3 (trzy) krotnego naliczenia kary umownej z jakiegokolwiek tytułu. 

2.  Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi  

  podstawy dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do  

  Zamawiającego. 

3.  Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy, w części, która na dzień rozwiązania  

  umowy nie została zrealizowana, w przypadku gdy zwłoka w zapłacie należnego wynagrodzenia  

  przekroczy 30 dni. 

4.   W przypadku rozwiązania umowy, Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia za  

   zrealizowane usługi do dnia rozwiązania umowy, wyłącznie w przypadku ich wykonania  

   zgodnie z umową. 

5.   Rozwiązanie umowy dla swej skuteczności wymaga złożenia w formie pisemnej. 
 

§ 12 
[Forma modyfikacji treści umowy] 

1. Wszelkie prawem dopuszczalne zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy  

 pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Mając na względzie dyspozycję art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 (dalej: „p.z.p.”) Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian niniejszej umowy w  

 stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach  

 określonych w załączniku nr 4 do umowy „Zasady wprowadzania zmian do treści umowy.” 
 

§ 13 
[Cesja obowiązków] 

 Wykonawca nie może skutecznie dokonać przeniesienia obowiązków wynikających z niniejszej  

 umowy. 

§ 14 
[Hierarchia ważności dokumentów] 

 W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac określonych 

 w niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie  

 obowiązywać następująca kolejność ważności: najpierw umowa, później inne dokumenty. 
 

§ 15 
[Sposób komunikowania się Stron] 

1. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i  

zatwierdzenia dokonywane na podstawie lub w związku z realizacją Umowy będą przekazywane 

w formie pisemnej i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem) bądź wysyłane 

pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru lub w formie dokumentowej (drogą 

elektroniczną) na podane przez Strony następujące adresy: 

 1) Dla Zamawiającego: 

  Gdański Ośrodek Sportu 

  ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk 

  e-mail: biuro@sportgdansk.pl 
  

 2) Dla Wykonawcy: 

  nazwa, adres: ………………………  e-mail:………… 

2. Sposoby doręczenia, o których mowa w § 15 ust. 1 Umowy, są skuteczne, jeżeli dokumenty,  

 oświadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i zatwierdzenia zostały doręczone  

 na adres, w tym elektroniczny lub numery wskazane powyżej. 

mailto:biuro@sportgdansk.pl
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3. Zmiana wszystkich danych Wykonawcy, o których mowa w § 15 ust. 1 Umowy, wymaga  

 pisemnego powiadomienia Zamawiającego, pod rygorem uznania za doręczoną przesyłki (listu)  

 lub informacji nadanej na adres, w tym elektroniczny lub numery Wykonawcy określone w § 15  

 ust. 1 Umowy lub na ostatni znany Zamawiającemu adres Wykonawcy.  

4. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w ust. 3 przesyłkę (list) lub informację  

 dostarczoną lub awizowaną dwukrotnie na adres lub jednokrotnie przekazaną drogą  

 elektroniczną lub na numery Wykonawcy podane w § 15 ust. 1 Umowy lub na ostatni znany  

 adres Wykonawcy uważa się za skutecznie doręczoną. 

§ 16 
[Przetwarzanie danych osobowych] 

Zamawiający oświadcza co następuje: 

1. Zamawiający, tj. Gmina Miasta Gdańska – Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221  

 Gdańsk, jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu  

 Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób  

 fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  

 takich danych oaz uchylenia dyrektywy 95/46WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”)  

 w zakresie w jakim pozyskał dane osobowe w związku z zawarciem i realizacją niniejszej  

 Umowy.  

2. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: rodo@sportgdansk.pl 

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, będą  

 przetwarzane przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4, wyłącznie w celu wykonania tej  

 Umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą Umową oraz w  

 celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z  

 zastrzeżeniem ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  

 osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania Umowy), art. 6 ust. 1 lit. c  

 (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f  

 (w zakresie realizacji obowiązków i praw wiążących się z zawartą Umową lecz nie stanowiących  

 bezpośrednio przejawu jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes administratora). 

5. Odbiorcami danych osobowych będą: 

 a) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi  

  obowiązek administratora wynikający z przepisów podatkowych (podstawą prawną  

  przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  

  osobowych); 

 b) upoważnieni pracownicy Zamawiającego; 

 c) inne organy państwowe lub samorządowe w ramach wykonywanych przez nie zadań.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny do  

 realizacji celów określonych w ust. 3. Dane zawarte w wystawionych fakturach przechowywane  

 będą przez administratora do czasu upływu ustawowych terminów przechowywania faktur na  

 cele podatkowe. 

7. Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie lub w toku jej realizacji jest  

 dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje możliwość zawarcia tej Umowy. 

8. Wykonawca w każdej chwili ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

 Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  

 podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.  

9.  W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do  

 zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. dane osobowe nie będą  

 przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do  

 organizacji międzynarodowych. 

10. Administrator wskazuje również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu  

 nadzorującego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. W związku z obowiązkiem Wykonawcy wynikającym z § 3 ust. 3 pkt 7 Umowy, Strony na  

 warunkach określonych w załączniku nr 5 do Umowy (wzór umowy powierzenia przetwarzania  

 danych osobowych), określają wzajemne prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych  

 osobowych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. 
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§ 17 
[Klauzula Salwatoryjna] 

1.  Strony uznają wszystkie postanowienia umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek 

  postanowienie umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez 

  wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy, chyba że bez tych postanowień Strony 

  umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie umowy w sposób określony 

  w ust. 2.  

2.   W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie nieważne albo 

niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia umowy w 

sposób oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, 

które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne, z uwzględnieniem art. 144 pzp. 
 

§ 18 
[Rozstrzyganie sporów i regulacje prawne] 

1.  Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane rozstrzygać będą właściwe 

rzeczowo Sądy Powszechne ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

2.   W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy: 

  1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku 

   poz. 1843) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie, 

  2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145), 

  3) przepisy prawne obowiązujące w zakresie przedmiotowym. 
 

§ 19 
[Ilość egzemplarzy umowy] 

  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego,  

  jeden dla Wykonawcy. 

§ 20 
[Załączniki do umowy] 

 Wykaz załączników do umowy, które stanowią integralną część umowy: 

 1) Opis Przedmiotu Zamówienia . 

 2) Oferta Wykonawcy. 

 3) Oświadczenie dotyczące statusu podatnika podatku VAT. 

 4) Zasady wprowadzania zmian do treści umowy. 

 5) Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

KONTRASYGNATA                 ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

Gł. Księgowego GOS 



zał. nr 3 do umowy Gdański Ośrodek Sportu  

 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29  
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OŚWIADCZENIE 
(dotyczące statusu podatnika podatku VAT) 

 

 

Jako niżej podpisany: 

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

(imię i nazwisko) 

 

jako osoba upoważniona do reprezentowania: 

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

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

(nazwa, adres siedziby reprezentowanego podmiotu – można przystawić pieczątkę firmową) 

 

o numerze NIP: ………………………………..………..…… 

 

o numerze REGON: ………………………………..………..…… 

 

oświadczam, że podmiot który reprezentuję jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem 

podatku VAT. 

 

Jednocześnie oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie zawiesił i nie zaprzestał wykonywania 

działalności gospodarczej oraz zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o 

zmianach powyższego statusu. 

 

 

 

 
 ………………………………..………..…… 

  (data i podpis) 

 

*niewłaściwe wykreślić 



zał. nr 4 do umowy Gdański  Ośrodek Sportu  

 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29  
 

Autorem  niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamów ienia w  rozumieniu ustawy dnia 4  lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. D z. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istot nych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawac h pokrewnyc h (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Za mówie nia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr R uta. Autore m niniejszej  Specyfikacji I stotnyc h Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. Dz.  U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikac ji I stotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.  U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta.  

 

 
Autorem  niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamów ienia w  rozumieniu ustawy dnia 4  lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. D z. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji Istot nych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawac h pokrewnyc h (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr R uta Autore m niniejszej Specyfikacji I stotnyc h Warunków Zamówie nia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz.631)  jest Piotr R uta. Autore m niniejszej  Specyfikacji I stotnyc h Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrew nych (t.j. Dz.  U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta A utorem niniejszej Specyfikacji I st otnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.  U. z 2006 roku Nr 90 poz.631) jest Piotr Ruta.  

 

    strona 1/1 

 

ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN DO TREŚCI UMOWY 
 

 Mając na uwadze dyspozycję art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku  

 do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Istotne zmiany postanowień  

 umownych  mogą dotyczyć: 
 

 1. Wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji, zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, 

  zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia, które mogą nastąpić w następujących  

  przypadkach: 
 

  a) zaistnienia siły wyższej, 
 

  b) zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i od Wykonawcy innych niż siła  

   wyższa, np. zmiana przepisów prawa lub niekorzystne warunki atmosferyczne,   

   uniemożliwiające przeprowadzenie zajęć zgodnie przedmiotem zamówienia, 

   obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, powodujące, że przedmiot umowy lub  

   jego część byłyby z nimi niezgodne lub które uniemożliwiają realizację przedmiotu  

   umowy lub jego części zgodnie z umową lub uzyskania celu określonego umową, 
 

   c) zaistnienie okoliczności zależnych od Zamawiającego, które skutkują zmianą terminu  

    realizacji zamówienia. 
 

  2. Wszystkich okoliczności wskazanych w pkt. 1 ppkt. od a) do ppkt. c), które mogą nastąpić  

   w przypadkach konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia niezbędnych zmian w  

   dokumentacji na podstawie której wykonywany jest przedmiot umowy. 
 

 3. Zmiany podmiotu, który został przewidziany do realizacji części umowy (na sytuacji lub  

  zdolnościach podmiotu, na których polegał Wykonawca polegał przy spełnianiu warunków  

  określonych w art. 22 ust. 1b PZP)  lub podmiotu spośród wykonawców wspólnie  

  ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku wykazania na dzień dokonania  

  zmiany, że:  
 

  1) nowy podmiot nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1.PZP, oraz 
 

  2) warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ są spełnione przy uwzględnieniu  

   informacji dotyczących nowego podmiotu. 
 

 Uwaga: 
 

 Przez siłę wyższą należy rozumieć takie zdarzenie, które łącznie spełnia następujące kryteria:  

 1) musi mieć charakter zewnętrzny,  
 

 2) musi być niemożliwe do przewidzenia (w tym sensie, że stopień jego pojawienia się jest  

  mało prawdopodobny w określonej sytuacji przy zachowaniu obiektywnych kryteriów dla  

  oceny, czy możliwe było przewidzenie zdarzenia), 
 

 3) musi być niemożliwe do zapobieżenia.  

 Siłę wyższą stanowić mogą takie zdarzenia, jak np.: zamieszki, strajki, wojny, anomalie  

 spowodowane działaniem sił natury np. powodzie, trzęsienia ziemi, itp. 
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Umowa 
powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiąca uzupełnienie  

umowy z dnia …. 

 
zawarta w dniu ………. w Gdańsku, między: 

 
……………., ………….……….., ………… ………………………………………………………,  

(Przetwarzający) 

 
a 

 
Gminą Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 583-00-11-969 w imieniu, której działa 

Gdański Ośrodek Sportu z siedzibą w: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, REGON 000589228 reprezentowany 

przez: 
Leszka Paszkowskiego – Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu 

(Administrator) 
 

Nazywana dalej „Umową”. 
 

Mając na uwadze, że: 

a. Strony zawarły w dniu ….. umowę („Umowa podstawowa”), , w związku z wykonywaniem której 
Administrator powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym 

Umową; 
b. Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania 

danych osobowych w imieniu Administratora; 

c. Strony zawierając Umowę, dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, aby 
odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119, s. 1) – dalej RODO. 
 

1. Opis przetwarzania  

 
1.1. Przedmiot [art. 28 ust. 3 RODO]. Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową Podstawową 

Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu RODO) dalej opisanych danych 
osobowych (dalej w skrócie zwanych też po prostu „danymi”). 

 

1.2. Czas [art. 28 ust. 3 RODO]. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy 
Podstawowej. 

 
1.3. Charakter i cel [art. 28 ust. 3 RODO]. Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy Podstawowej, w 

szczególności: 

1.3.1. charakter przetwarzania określony jest następującą rolą Przetwarzającego – przeprowadzenie 
zajęć sportowych, wynikających z umowy podstawowej, dla chętnych uczestników, będących osobami 

fizycznymi oraz sporządzenie imiennej listy obecności uczestników zajęć oraz przekazanie jej 
Administratorowi. 

1.3.2. celem przetwarzania jest prawidłowe świadczenie usług opisanych w Umowie Podstawowej w 
ramach programu „Aktywuj się”. 

 

1.4. Rodzaj danych [art. 28 ust. 3 RODO]. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych 
osobowych: 

 
- Imię i nazwisko oraz podpis uczestnika 

 

1.5. Kategorie osób [art. 28 ust. 3 RODO]. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć uczestników zajęć 
organizowanych w oparciu o Umowę Podstawową w ramach programu „Aktywuj się”.:…………………. 

 
2. Podpowierzenie 
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2.1. Podpowierzenie [art. 28 ust.2 RODO]. Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania 
Danych („podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia („Umowa Podpowierzenia”) innym 

podmiotom przetwarzającym. („Podprzetwarzający”), pod warunkiem uprzedniej akceptacji 

Podprzetwarzającego przez Administratora lub braku sprzeciwu. 
 

2.2. Sprzeciw. Powierzanie przetwarzania danych Podprzetwarzającym wymaga uprzedniego zgłoszenia 
Administratorowi w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator może z uzasadnionych przyczyn 

zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia danych konkretnemu Podprzetwarzającemu. W 

razie zgłoszenia sprzeciwu Przetwarzający nie ma prawa powierzyć danych Podprzetwarzającemu objętemu 
sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego Podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć 

podpowierzenie temu Podpowierzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych 
negatywnych konsekwencji Przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie umożliwiającym zapewnienie 

ciągłości przetwarzania.  
 

2.3. Transfer Obowiązków [art. 28 ust. 4 RODO]. Dokonując podpowierzenia, Przetwarzający ma obowiązek 

zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z 
niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę 

konkretnego podpowierzenia.  
 

2.4. Zobowiązanie względem Administratora. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, aby 

Podprzetwarzający złożył Administratorowi zobowiązanie do wykonania obowiązków, o których mowa w 
poprzednim ustępie. Może to zostać wykonane przez podpisanie stosownego oświadczenia adresowanego 

do Administratora wraz z podpisaniem Umowy Podpowierzenia, zawierającego listę obowiązków 
Podprzetwarzającego.  

 
2.5. Zakaz podzlecenia świadczenia głównego [art. 28 ust. 4 RODO]. Przetwarzający nie ma prawa 

przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania Umowy. 

 
3. Obowiązki Przetwarzającego 

 
 Przetwarzający ma następują obowiązki: 

 

3.1. Udokumentowane polecenia [art. 28 ust. 3 lit. a RODO]. Przetwarzający przetwarza dane wyłącznie 
zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora. 

 
3.2. Nieprzetwarzanie poza EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO]. Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje 

danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy 
– EOG). Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane 

poza EOG.  

 
3.3. Poinformowanie o zamiarze przetwarzania poza EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO]. Jeżeli 

Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane poza EOG, informuje o tym Administratora w 
celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności 

przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.  

 
3.4. Tajemnica [art. 28 ust. 3 lit. b RODO]. Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do 

przetwarzania danych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, 
ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.  

 

3.5. Bezpieczeństwo [art. 28 ust. 3 lit. c RODO]. Przetwarzający zapewnia ochronę danych i podejmuje 
środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami.  

 
3.6. Podprzetwarzanie [art. 28 ust. 3 lit. d RODO]. Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z 

usługi innego podmiotu przetwarzającego (Podprzetwarzającego). 
 

3.7. Współpraca przy realizacji praw jednostki [art. 28 ust. 3 lit. e RODO]. Przetwarzający zobowiązuje 

się wobec Administratora do opowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania 
praw określonych w rozdziale III RODO (tzw. „prawa jednostki”). Przetwarzający oświadcza, że zapewnia 

obsługę praw jednostki w odniesieniu do powierzonych danych. 
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3.8. Wsparcie przy obowiązkach bezpieczeństwa [art. 28 ust. 3 lit. f RODO]. Przetwarzający 
współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony 

danych osobowych, o których mowa w art. 32-36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi 

nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony 
danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym). 

 
3.9. Legalność poleceń [art. 28 ust. 3 ak. 2 RODO]. Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do 

zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast 

informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod 
rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu.  

 
3.10. Projektowanie prywatności [art. 28 ust. 1 RODO]. Planując dokonanie zmian w sposobie 

przetwarzania danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania 
prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO, i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować 

Administratora o planowych zmianach w taki sposób i w takich terminach, aby zapewnić Administratorowi 

realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora 
grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub 

wolności osób, wskutek przetwarzania danych przez Przetwarzającego.  
 

3.11. Minimalizacja [art. 25 ust. 2 RODO]. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do 

danych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest potrzebny do realizacji Umowy i posiadających 
odpowiednie upoważnienie.  

 
3.12. RCDP [art. 30 ust. 2 RODO]. Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej 

sposób przetwarzania danych, w tym rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (wymóg art. 30 
RODO). Przetwarzający udostępnia na żądanie Administratora prowadzony rejestr czynności przetwarzania 

danych przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów 

Przetwarzającego.  
 

3.13. Profilowanie [art. 13 i 14 RODO]. Jeżeli Przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji Umowy 
zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, 

Przetwarzający informuje o tym Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez 

Administratora obowiązku informacyjnego.  
 

3.14. Szkolenie personelu. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do 
przetwarzania danych odpowiednich szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.  

 
4. Obowiązki Administratora 

 

4.1 Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać 
Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też 

wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.  
 

5. Bezpieczeństwo danych 

 
5.1. Bezpieczeństwo danych osobowych [art. 32 RODO]. Przetwarzający przeprowadził analizę ryzyka 

przetwarzania powierzonych Danych, udostępnił ją Administratorowi i stosuje się do jej wyników co do 
organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych.  

 

5.2. Środki bezpieczeństwa. Przetwarzający zapewnia i zobowiązuje się, że: 
a. dokonał oceny przydatności pseudominizacji i szyfrowania i stosuje te techniki w takim zakresie, w 

jakim są potrzebne do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa danych odpowiedniego do ustalonego 
ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, przy ich przetwarzaniu; 

b. posiada zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności swoich 
systemów i usług przetwarzania; 

c. posiada zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie 

incydentu fizycznego lub technicznego; 
d. regularnie testuje, mierzy i ocenia skuteczność stosowanych środków technicznych i organizacyjnych 

mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. 
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5.3. Gwarancje bezpieczeństwa. Przetwarzający przedstawił Administratorowi informacje i dokumenty 
potwierdzające, że Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych. Obie Strony zachowują kopie przedstawionych dokumentów i dowody 

przedstawienia informacji dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.  
 

6. Powiadomienie o Naruszeniach Danych Osobowych 
 

6.1. Powiadomienie o naruszeniach. Przetwarzający powiadamia Administratora o każdym podejrzeniu 

naruszenia ochrony danych nie później niż w 12 godziny od pierwszego zgłoszenia, umożliwia 
Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z 

chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia lub jego braku.  
6.2. Rozwinięcie. Przetwarzający przesyła powiadomienia o stwierdzeniu naruszenia wraz z wszelką 

niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku 
powiadomienia organu nadzoru.  

 

7. Nadzór 
 

7.1. Sprawowanie kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO]. Administrator kontroluje sposób przetwarzania 
powierzonych danych po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowej kontroli. Administrator 

lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są 

dane, oraz wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych. Administrator uprawniony jest do 
żądania od Przetwarzające udzielenia informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych oraz 

udostepnienia rejestrów przetwarzania (z zastrzeżeniem tajemnicy handlowej Przetwarzającego). 
 

7.2. Współpraca przy kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO]. Przetwarzający współpracuje z urzędem ochrony 
danych osobowych w zakresie  wykonywanych przez niego zadań.  

 

7.3. Przetwarzający: 
 

a. udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania 
Administratora z przepisami RODO; 

b. umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzenie audytów lub inspekcji. 

Przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji.  
 

8. Oświadczenie stron 
 

8.1. Oświadczenie Administratora. Administrator oświadcza, że jest Administratorem danych oraz że jest 
uprawniony do ich przetwarzania zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.  

 

8.2. Oświadczenie Przetwarzającego [art. 28 ust. 1 RODO]. Przetwarzający oświadcza, że w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych 

objętym Umową i Umową podstawową, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy. 

 

8.3. Referencje [art. 28 ust. 1 RODO]. Na żądanie Administratora Przetwarzający okaże Administratorowi 
stosowne referencje, wykaz doświadczenia, informacje finansowe lub inne dowody, że Przetwarzający 

zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by 
przewarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

 

9. Odpowiedzialność  
 

9.1. Odpowiedzialność Przetwarzającego [art. 82 ust. 3 RODO]. Przetwarzający odpowiada za szkody 
spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada 

bezpośrednio na Przetwarzającego, lub gdy działa poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora 
lub wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub 

niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.  

 
9.2. Odpowiedzialność za Podprzetwarzających [art. 28 ust. 4 RODO]. Jeżeli Podprzetwarzający nie 

wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec 
Administratora za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.  
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10. Okres Obowiązywania Umowy Powierzenia [art. 28 ust. 3 RODO] 

 

10.1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej z zastrzeżeniem terminu karencji 
usunięcia danych wskazanego w kolejnym artykule Umowy. 

 
 

11. Usunięcie danych 

 
11.1. Usunięcie danych [art. 28 ust. 3 lit. g RODO]. Z chwilą rozwiązania Umowy Przetwarzający nie ma 

prawa do dalszego przetwarzania powierzonych danych i jest zobowiązany do: 
a. usunięcia danych i poinformowania Administratora na piśmie o dacie i sposobie, w jaki usunięto dane, 

b. usunięcia wszelkich istniejących kopii lub zwrotu danych, chyba że Administrator postanowi inaczej lub 
prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie danych. 

 

11.2. Karencja. Przetwarzający dokona usunięcia Danych po upływie 180 dni od zakończenia Umowy 
Podstawowej, chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej. 

 
12. Postanowienia końcowe 

 

12.1. Pierwszeństwo. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej Umowy powierzenia a 
Umowy Podstawowej pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Podstawowej. Oznacza to także, że 

kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych między Administratorem a Przetwarzającym należy 
regulować przez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniu jej postanowień.  

 
12.2. Egzemplarze. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 
12.3. Właściwość prawa. Umowa podlega RODO  oraz prawu polskiemu.  

 
12.4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 
 

 
 

…………………………………………..    …………………………………………………… 
(Administrator)      (Przetwarzający) 
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