Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
58 740 43 00
sekretariat@strefa.gda.pl

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

WZÓR UMOWY
numer sprawy: DPNT/ZZNON/AZ/92/2019
Umowa nr PSSE / …………..
zawarta w dniu …………... 2019 r. w Sopocie pomiędzy:
Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie
(81-703) przy ul. Władysława IV nr 9, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033744,
NIP: 5880019192, REGON: 190315182, kapitał zakładowy: 376.603.000 zł, wpłacony w całości
zwaną dalej „Zamawiającym”
którą reprezentują:
1. ………………………………………. -

…………………………………………..

2. ……………………………………… -

……………………………………………

a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentują:
1. ………………………………………. -

…………………………………………

2. ……………………………………….. -

…………………………………………

łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami”.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania projekt budowlany
przebudowy części IV piętra budynku „B” Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Trzy
Lipy 3 w Gdańsku (dalej jako: „Obiekt”) w obszarze pomiędzy osiami konstrukcyjnymi 6÷14/B÷E
Obiektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
(wykonanie robót budowlanych), sporządzony w oparciu o koncepcję przebudowy stanowiącą Załącznik
nr 1 do niniejszej Umowy, istniejącą dokumentację projektową Obiektu wyszczególnioną w Załączniku
nr 2 do niniejszej Umowy i w zakresie opisanym w niniejszej Umowie.

2.

Projekt budowlany, o którym mowa w ust.1 powyżej, obejmować będzie opracowania następujących
branż i instalacji:
a) architektonicznej
b) konstrukcyjnej
c) sanitarnej - w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji
d) elektrycznej - w zakresie instalacji: oświetlenia i gniazd wtykowych
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e) teletechniczną - w zakresie instalacji: okablowania strukturalnego, systemu sygnalizacji pożaru
(SSP), dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) i systemu kontroli dostępu (KD)
oraz opracowania wszelkich innych instalacji konieczne dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
i dla zapewnienia prawidłowego działania przebudowywanych instalacji, o których mowa w lit. c) ÷ e)
powyżej.
Poziom szczegółowości wszystkich w/w opracowań winien być wystarczający dla jednoznacznej
realizacji robót budowlanych wynikających z projektu budowlanego stanowiącego przedmiot Umowy.
3.

Projekt budowlany, o którym mowa w ust.1 powyżej, zostanie wykonany z uwzględnieniem wymagań
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z dnia
9 października 2018 r., poz. 1935) - w liczbie 5 egzemplarzy w formie papierowej + 1 egzemplarz
w formie elektronicznej (format pdf i format dwg).
§2
OŚWIADCZENIA STRON

1.

Zamawiający oświadcza, że:
a) przysługuje mu prawo do wykorzystania dokumentacji projektowej wyszczególnionej
w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy;
b) jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

2.

Wykonawca oświadcza, że:
a) zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i że nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń, uważa
je za odpowiednie do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca akceptuje, że nie będą mu
przysługiwały jakiekolwiek roszczenia i jednocześnie zrzeka się wyraźnie wszystkich
ewentualnych roszczeń przeciwko Zamawiającemu z tytułu oceny powyższych okoliczności,
w tym roszczenia o wypłatę jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia, lub o przedłużenie czasu
przewidzianego w Umowie na wykonanie przedmiotu Umowy;
b) jest/nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.
§3
TERMIN REALIZACJI

Strony ustalają wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy - w terminie do ……. dni od daty zawarcia niniejszej
Umowy.
§4
WYNAGRODZENIE
1.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto:
…………… PLN (słownie: ………………………………………………..…………………… złotych).
Wynagrodzenie nie uwzględnia podatku od towarów i usług, który będzie doliczony w wysokości zgodnej
z obowiązującymi przepisami na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.

2.

Wynagrodzenie określone w ust.1 powyżej obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw
autorskich oraz wyrażenie zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych na warunkach wskazanych
w § 7 niniejszej Umowy.

3.

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
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§5
PŁATNOŚĆ
1.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy,
wskazany w fakturze. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie Strony Protokół
Odbioru Końcowego.

2.

Faktura będzie płatna w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu.

3.

Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.

Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad
lub braków wyszczególnionych w Protokole Odbioru Końcowego i potwierdzenia ich usunięcia przez
Zamawiającego.
§6
OBOWIĄZKI SZCZEGÓŁOWE STRON

1.

2.

Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu Umowy;
b) zapłata Wykonawcy uzgodnionego wynagrodzenia.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) dokonanie wizji lokalnej Obiektu i zapoznanie się z widocznym jego stanem, w szczególności
z miejscem, którego dotyczyć będzie dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot Umowy;
b) uzgodnienie z Zamawiającym w trakcie projektowania:
- szczegółowej lokalizacji stanowisk pracy
- szczegółowej lokalizacji gniazd wtykowych i gniazd okablowania strukturalnego
- rozwiązań materiałowych w zakresie osprzętu elektrycznego oraz wykończenia sufitów, ścian
i podłóg
dla poszczególnych pomieszczeń objętych projektem budowlanym stanowiącym przedmiot
Umowy;
c) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami
i obowiązującymi przepisami. Przedmiot Umowy winien być wielobranżowo wzajemnie
skoordynowany i kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zwierać winien wszelkie
niezbędne uzgodnienia rzeczoznawców niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę;
d) zapewnienie wszelkiej kontroli, koordynacji i weryfikacji projektu budowlanego.
§7
PRAWA AUTORSKIE

1.

Z chwilą zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej Umowy,
na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do przedmiotu Umowy określonego w § 1
niniejszej Umowy w zakresie niezbędnym do ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, tj. na
następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania dowolnej ilości egzemplarzy jakąkolwiek
techniką, w tym techniką drukarską, kserograficzną, fotograficzną, wszystkimi technikami
reprograficznymi, techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, wykonywanie skanów;
2) w zakresie przechowywania i przekazywania - wprowadzenie do pamięci komputerów lub urządzeń
podobnych, przesyłanie sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem Internetu;
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3) w zakresie korzystania z oryginałów lub egzemplarzy, na których go utrwalono:
a) przedstawianie i posługiwanie się w celu wszczęcia postępowań przetargowych i prowadzenia
postępowań przetargowych,
b) wykorzystanie do prowadzenia na jego podstawie robót i prac budowlanych,
c) wykorzystywanie całości lub części do dalszych opracowań, w materiałach szkoleniowych,
sprawozdawczych, informacyjnych i w innych materiałach związanych z działalnością
Zamawiającego.
2.

Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia do wykonywania praw zależnych w zakresie
wskazanym w ust.1 powyżej, bez dodatkowej zgody Wykonawcy, to jest do zlecania zmian i modyfikacji
opracowań przedmiotu Umowy na potrzeby przeprowadzenia prac modernizacyjnych, remontowych lub
innych robót budowlanych. Zamawiający uprawniony jest do udzielania dalszych zezwoleń do
wykonywania praw zależnych.
§8
ODBIORY

1.

Zamawiający dokona odbioru końcowego po otrzymaniu od Wykonawcy przedmiotu Umowy i na
podstawie pisemnego (pod rygorem nieważności) zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru
końcowego przedmiotu Umowy, dostarczonego na adres:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
Biuro Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

2.

Termin odbioru końcowego powinien zostać wyznaczony nie później niż w ciągu 5 dni roboczych
od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru dokonanego zgodnie z zapisami ust.1 niniejszego paragrafu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez każdą ze Stron.

3.

Za datę zakończenia wykonania całości przedmiotu Umowy przyjmuje się datę sporządzenia i podpisania
przez obie Strony Protokołu Odbioru Końcowego.

4.

W razie stwierdzenia niezakończenia wykonania przedmiotu Umowy, stwierdzenia wad lub braków
przedmiotu Umowy, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego i wyznaczyć
Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie stwierdzonych wad lub braków, nie krótszy niż 3 (słownie:
trzy) dni robocze. Po upływie powyższego terminu i faktycznym usunięciu stwierdzonych wad lub
braków, potwierdzone w ponownym pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru
końcowego, Zamawiający wyznaczy nowy termin odbioru końcowego zgodnie z ust.2 niniejszego
paragrafu. Jeśli wady lub braki, o których mowa w niniejszym ustępie nie zostaną usunięte
w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie
14 (słownie: czternastu) dni od daty upływu wyznaczonego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu
następuje na piśmie i wymaga uzasadnienia.

5.

Jeśli mimo istnienia pozostałych wad lub braków Zamawiający dokonuje odbioru, Wykonawca jest
zobowiązany do niezwłocznego, lecz nie później niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni, usunięcia wad albo
uzupełnienia braków wyszczególnionych w Protokole Odbioru Końcowego.

6.

Przy odbiorze przedmiotu Umowy Zamawiający może nie dokonać sprawdzenia dokumentacji
projektowej stanowiącej przedmiot Umowy.
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§9
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1.

Wykonawca niniejszym udzieli Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji jakości wykonanego przedmiotu
Umowy, w okresie 36 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Kocowego zgodnie z § 8 ust. 3
niniejszej Umowy. Okres rękojmi i gwarancji ulega wydłużeniu w przypadku konieczności usunięcia wad
lub uzupełnienia braków opisanych w Protokole Odbioru Końcowego o czas usunięcia i uzupełnienia
tych wad lub braków.

2.

W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca na pierwsze wezwanie Zamawiającego, skierowane na adres
Wykonawcy wskazany w komparycji Umowy, zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia zgłoszonych
mu wad niezwłocznie po otrzymaniu wezwania i usunie je w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego. Fakt usunięcia wady musi być pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego.
W przepadku nie usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może na koszt i ryzyko
Wykonawcy usunąć wadę własnym staraniem lub zlecić jej usunięcie wykonawcy zastępczemu.
Powyższe postanowienie nie uchybia możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych.
§ 10
KARY UMOWNE

1.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej:
a) w razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego określonego w § 4 ust.1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do
terminu ustalonego w § 3 niniejszej Umowy;
b) w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, na skutek okoliczności leżących po stronie
Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.
Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy nie będą naliczane po dniu dostarczenia
Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego pod
warunkiem, że w następstwie takiego zgłoszenia odbiór został dokonany. Zgłoszenie takie może być
dokonane po faktycznym wykonaniu przedmiotu Umowy.

3.

W zakresie gwarancji jakości i rękojmi za wady – w przypadku nie usunięcia wad dokumentacji
projektowej w wyznaczonym terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu poprawionej dokumentacji projektowej w stosunku
do terminów wyznaczonych przez Zamawiającego.

4.

Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 15% wartości netto
wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 niniejszej Umowy.

5.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z kwoty przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w szczególności w następujących przypadkach:
a) gdy opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy
przekroczy 14 dni;
b) w przypadku opisanym w § 8 ust.4 niniejszej Umowy.
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2.

Zamawiającym uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia wystąpienia jednej
z powyższych przesłanek.
§ 12
RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016), Strony postanowiły, co następuje:
1)

Wykonawca oświadcza, że poinformował pisemnie każdą osobę, której dane osobowe
zostały wpisane w treści umowy, jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub jako dane osoby
działającej lub współdziałającej w imieniu przy wykonywaniu umowy, w zakresie określonym w
Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się, że w przypadku wyznaczenia lub
wskazania do działania lub współdziałania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu
niniejszej Umowy, osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem
Zamawiającemu danych osobowych tych osób, poinformuje pisemnie każdą z nich, w zakresie
określonym w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy.

2)

W przypadku, gdy niezbędnym będzie przekazanie przez Wykonawcę osobie, opisanej w ust.1 powyżej,
innych informacji niż ujęte w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy, Strony sporządzą stosowny aneks do
Umowy.

3)

Wykonawca oświadcza, że informacje określone w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy są
zgodne z rzeczywistością w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązuje się do
niezwłocznego informowania Zamawiającego w razie jakiejkolwiek zmiany w tym zakresie.

4)

Zamawiający oświadcza, że poinformował pisemnie każdą osobę, której dane osobowe
zostały wpisane w treści Umowy, jako dane osoby reprezentującej Zamawiającego lub jako dane
osoby działającej lub współdziałającej w imieniu Zamawiającego przy wykonywaniu Umowy, w
zakresie określonym w Załączniku nr 4 do niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się, iż w przypadku
wyznaczenia lub wskazania do działania lub współdziałania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie,
przy wykonywaniu niniejszej Umowy, osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z
przekazaniem Wykonawcy danych osobowych tych osób, poinformuje pisemnie każdą z nich, w
zakresie określonym w Załączniku nr 4 do niniejszej Umowy.

5)

W przypadku, gdy niezbędnym będzie przekazanie przez Zamawiającego osobie, opisanej w
ust. 4 powyżej, innych informacji niż ujęte w Załączniku nr 4 do niniejszej Umowy, Strony sporządzą
stosowny aneks do Umowy.
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:
•
•

Załącznik nr 1 – Koncepcja przebudowy części pomieszczeń IV piętra budynku „B” Gdańskiego
Parku Naukowo-Technologicznego
Załącznik nr 2 – Wykaz przekazanej Wykonawcy istniejącej dokumentacji projektowej budynku „B”
Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
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•

2.

Załącznik nr 3 – ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
OSOBOM DZIAŁAJĄCYM W JEGO IMIENIU
• Załącznik nr 4 – ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
OSOBOM DZIAŁAJĄCYM W JEGO IMIENIU
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

4.

Przeniesienie jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy, w tym w szczególności
przeniesienie wierzytelności przysługującej Wykonawcy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego
wyrażonej w formie pisemnej.

5.

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięciu
właściwym dla siedziby Zamawiającego sądom powszechnym.

6.

Jako adresy do doręczeń Strony ustalają adresy wskazane w komparycji Umowy. Strony mają obowiązek
wzajemnego zawiadamiania się listem poleconym o każdej zmianie siedziby w terminie 7 (słownie:
siedmiu) dni od daty zaistnienia tego faktu. W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego o zmianie
adresu, pismo doręczone na adres strony wskazany w komparycji Umowy, uważa się za skutecznie
doręczone. Zmiana adresu Strony nie jest zmianą Umowy.

7.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 2
do Umowy nr PSSE/…..…..

Wykaz
przekazanej Wykonawcy istniejącej dokumentacji projektowej budynku „B”
Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
1.
2.
3.
4.
5.

Projekt budowlany architektoniczny
Projekt wykonawczy architektoniczny
Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych
Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych wewnętrznych jawnych (SAP, DSO i okablowania
strukturalnego) i niejawnych (SAWiN i KD)

Autor w/w dokumentacji projektowej :
Pomorskie Biuro Projektów „GEL” Sp. z o.o.
ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot
Data opracowania w/w dokumentacji projektowej :
luty ÷ kwiecień 2009 r.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 3
do Umowy nr PSSE/…..…..
ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
OSOBOM DZIAŁAJĄCYM W JEGO IMIENIU
Kategorie danych osobowych, które zostały zawarte w treści umowy albo przekazane Zamawiającemu na
jego podstawie, w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupełnienia) danych zawartych w treści umowy,
są następujące: imię, nazwisko, stanowisko służbowe.
2. Z chwilą udostępnienia Zamawiającemu danych osobowych, administratorem tych danych staje się
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. w Sopocie.
3. Inspektorem Ochrony Danych w PSSE jest Pani Danuta Białooka Kostanecka (należy wskazać imię i
nazwisko), a w celu kontaktu należy zwracać się na adres rodo@strefa.gda.pl / adres poczty elektronicznej
/ numer telefonu 667-600-080
4. Celem udostępnienia Zamawiającemu danych osobowych jest ustalenie uprawnień i zobowiązań stron,
poprzez zawarcie umowy oraz wykonanie umowy przez strony.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f 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), zwanego dalej: „RODO”, tj.
prawnie uzasadniony interes Zamawiającego polegający na właściwej realizacji zawartej z Wykonawcą
umowy.
6. Kategorie danych, określone w ust. 1, dotyczą wyłącznie osób, których dane zawarte są w treści umowy
lub zostaną przekazane Zamawiającemu w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupełnienia) tych danych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez Zamawiającego przez okres 5 lat począwszy od następnego
roku po wykonaniu umowy.
8. Dane osobowe nie będą udostępniane innym niż Zamawiający odbiorcom danych lub kategoriom
odbiorców danych, poza przypadkami ich udostępnienia organom administracji publicznej lub innym
organom państwowym w związku z określonym postępowaniem.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 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), zwanego dalej: „RODO”.
10. Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu, przysługuje prawo żądania od
Zamawiającego, jako ich administratora, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Zamawiającego do podejmowania
zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
1.
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Załącznik nr 4
do Umowy nr PSSE/…..…..
ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
OSOBOM DZIAŁAJĄCYM W JEGO IMIENIU
Kategorie danych osobowych, które zostały zawarte w treści umowy albo przekazane Wykonawcy na jej
podstawie, w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupełnienia) danych zawartych w treści umowy, są
następujące: imię, nazwisko, stanowisko służbowe.
2. Z chwilą udostępnienia Wykonawcy danych osobowych administratorem tych danych staje się
………………………………………………………….…. prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą …………………………………………………………………………………………………… .
3. Inspektorem Ochrony Danych u Wykonawcy jest ………………….……………………… (należy
wskazać imię i nazwisko), a w celu kontaktu należy zwracać się na adres
………………………………………………………………..... / adres poczty elektronicznej
………………………………………………….… / numer telefonu ………………………………..
4. Celem
udostępnienia
Wykonawcy
danych
osobowych
jest:
ustalenie
uprawnień
i zobowiązań stron, poprzez zawarcie umowy oraz wykonanie umowy przez strony.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f 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), zwanego dalej: „RODO”, tj.
prawnie uzasadniony interes Wykonawcy polegający na właściwej realizacji zawartej z Zamawiającym
umowy.
6. Kategorie danych, określone w ust. 1, dotyczą wyłącznie osób, których dane zawarte są w treści umowy
lub zostaną przekazane Wykonawcy w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupełnienia) tych danych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez Wykonawcę przez okres 5 lat począwszy od następnego roku
po wykonaniu umowy.
8. Dane osobowe nie będą udostępniane innym niż Wykonawca odbiorcom danych lub kategoriom
odbiorców danych, poza przypadkami ich udostępnienia organom administracji publicznej lub innym
organom państwowym w związku z określonym postępowaniem.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 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), zwanego dalej: „RODO”.
10. Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Wykonawcy, przysługuje prawo żądania od
Wykonawcy, jako ich administratora, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Wykonawcę do podejmowania
zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
1.
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