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Umowa nr ……………….2022 
(dalej „umowa”) 

 
 
zawarta w dniu ………….. 2022 roku, pomiędzy: 
 
Muzeum Pamięci Sybiru, adres: 15-092 Białystok, ul. Węglowa 1, 
z wpisem do RIK 08/17, o numerze NIP 542-32-64-915, Regon 366215932,  
reprezentowane przez Dyrektora – ……………………..,  
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej - ……………..,  
zwane w treści umowy „Zamawiającym”, 

a  

………………………... z siedzibą w …………….., wpisana do ………………… pod numerem ……………………..,  
adres …………………………., NIP: …………….., REGON: …………….,  
reprezentowanym przez ……………………………….  
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 

łącznie dalej zwanymi „Stronami”.  

 
 

W wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „Ustawą Pzp”, została 
zawarta umowa o następującej treści:  
 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest całodobowa ochrona osób i mienia Muzeum Pamięci Sybiru (dalej 
„Muzeum”) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) wraz z obsługą systemów i urządzeń zaplecza technicznego, zwana 
dalej „ochroną”, z uwzględnieniem warunków i okoliczności określonych w treści umowy. 

2. Ochrona obejmuje kompleksową, całodobową ochronę fizyczną Muzeum Pamięci Sybiru 
położonego w Białymstoku przy ulicy Węglowej 1 oraz przylegającej do niego przestrzeni wokół 
obiektu o łącznej powierzchni 15.982 m2 oraz inne usługi, zgodnie z Opisem Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, że obiekt wymieniony w ust. 2 nie podlega obowiązkowej ochronie,  
o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U.  
z 2021 r. poz. 1995).   

4. Ochrona obejmuje wszelkie czynności mające na celu zabezpieczenie obiektu, przebywających w 
nim ludzi i znajdującego się na jego terenie mienia (środków trwałych, wyposażenia oraz rzeczy 
ruchomych znajdujących się w budynku Muzeum), a także na terenie wokół obiektu. 

5. Usługa ochrony będzie świadczona w następujący sposób:  

1) I obsada – min. 5 osób (pracujących na zmiany) całodobowo, w dni powszednie, soboty oraz 
niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. Długość pracy osób uczestniczących w 
wykonywaniu usługi w ramach I obsady nie może przekraczać 12 h/dobę, 

2) II obsada – min. 3 osoby świadczące usługę ochrony w związku z prowadzoną przez Muzeum 
działalnością wystawienniczą w podziale na następujące stanowiska – obsługa szatni  
(1 osoba), dozór sal wystawowych (2 osoby), 

3) Wykonawca zapewni do ochrony wydarzeń organizowanych przez Zamawiającego od 1 do 4 
dodatkowych osób do każdego wydarzenia. Zamawiający planuje organizację 10 wydarzeń 
w okresie trwania umowy,  

4) Wykonawca zapewni przez okres trwania umowy wsparcie grupy interwencyjnej zgodnie z 
wymogami określonymi w Rozporządzeniu z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad 
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uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania 
oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2015 poz. 992).  

6. Zamawiający wskazuje następujące godziny pracy Muzeum:   
1) administracja Muzeum: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, 
2) działalność wystawiennicza Muzeum: od wtorku do niedzieli w godzinach 9.30-17.00,  

w soboty w godzinach 12.30-20.00, w poniedziałki Muzeum jest zamknięte dla 
zwiedzających.  

7. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy Muzeum tj. zmiany dni lub/i godzin 
pracy oraz do zmniejszenia lub zwiększenia liczby pracowników ochrony II obsady (+/- 2 osoby), 
o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w § 3 umowy. Każdorazowe zmniejszenie lub 
zwiększenie liczby pracowników ochrony nie będzie wymagało sporządzania aneksu do umowy. 
W terminie 2 dni od dnia dokonania zmiany Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
Zamawiającemu aktualny wykaz pracowników wraz z oświadczeniem o ich niekaralności.  

 

§ 2. Zobowiązania Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1995) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i 
mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej 
na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych 
urządzeniach i systemach alarmowych.  

2. Wykonawca oświadcza, że usługa ochrony będzie świadczona zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do działania z należytą starannością w ramach 
niniejszej umowy oraz stosownie do zawartych w niej postanowień.  

3. Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji przedmiotu umowy zatrudniać wyłącznie osoby 
uprawnione do wykonywania czynności z zakresu ochrony osób i mienia, tj. posiadające 
uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zatrudni ….....* kwalifikowanych pracowników ochrony na umowę o 
pracę w celu wykonania przedmiotu umowy w zakresie stałej ochrony fizycznej oraz obsługi 
systemów i urządzeń zaplecza technicznego Muzeum (obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę 
nie dotyczy grup interwencyjnych). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w miarę możliwości stałego składu osobowego 
pracowników ochrony przy realizacji niniejszej umowy. Wykonawca w czasie trwania umowy może 
dokonać 5 zmian w zakresie osób realizujących usługę ochrony.  Każda kolejna zmiana pracowników 
ochrony przez Wykonawcę ponad liczbę wskazaną w zdaniu pierwszym będzie skutkowała 
obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 8 ust. 1 pkt 2 j) umowy. 
Obowiązek zapłaty kary umownej nie obejmuje zmian składu osobowego pracowników ochrony 
dokonanych na wniosek Zamawiającego.  

6. Ochrona będzie wykonywana przez osoby zgłoszone z imienia i nazwiska Zamawiającemu.  
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi WYKAZ OSÓB zatrudnionych na 

umowę o pracę w zakresie wskazanym w ust. 5. W przypadku zmiany zatrudnionych pracowników 
w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić aktualny wykaz pracowników 
wraz z oświadczeniem o niekaralności w terminie 2 dni od dnia dokonania zmiany. Obowiązek 
określony w ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio do podwykonawców.  

8. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego udowodnić zatrudnienie na 
umowę o pracę osób wskazanych w WYKAZIE OSÓB zatrudnionych na umowę o pracę w terminie 
3 dni od dnia wezwania, w szczególności przedstawiając:  
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1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności ochrony, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, imiona i nazwiska pracowników 
ochrony, wskazanie rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu (wskazanie na jaki okres czasu 
zawarto umowę) oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę pracowników ochrony, 

3) zgodę zatrudnionych pracowników na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych 
zawartych w ww. dokumentach.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany pracownika ochrony na wniosek Zamawiającego 
złożony w formie mailowej lub pisemnej w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości świadczonej usługi. W razie stwierdzenia, 
że przedmiot umowy jest realizowany niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub 
niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do 
uwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego w wyznaczonym terminie – dwukrotnie w okresie 
obowiązywania umowy bez obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.   

11. W czasie wykonywania umowy i po jej rozwiązaniu, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania 
w tajemnicy wszelkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa Muzeum, pod 
rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. 

12. Wykonawca zapewni przez cały okres trwania umowy grupę interwencyjną zgodnie z wymogami 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 
października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji 
ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. 2015 r. 
poz. 992 ze zm.). Interwencja wraz z dojazdem powinna zostać podjęta od momentu zgłoszenia. 
Czas przyjazdu do Muzeum grupy interwencyjnej nie może być dłuższy niż 15 minut (w godzinach 
od 7.01 -19.00) i 10 minut (w godzinach od 19.01- 7.00) od jej wezwania.  

13. Pracownicy ochrony powinni dbać o czysty i schludny wygląd. Ubiór powinien być kompletny, 
jednolity, zaakceptowany przez Zamawiającego, identyfikator pracownika ochrony powinien być 
umieszczony/noszony w widocznym miejscu. Wymagany strój pracowników ochrony:  
1) I obsada – jednolity strój służbowy umożliwiający identyfikację pracownika ochrony 

Wykonawcy. W godzinach pracy Muzeum - minimum jedna osoba jednolity garnitur 
służbowy, 

2) II obsada strój służbowy – jednolite garnitury służbowe. 
14. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania pracowników ochrony z zakresem obowiązków 

powierzonych przez Zamawiającego, które zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

 
§ 3 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 
1. W imieniu Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy jest: 

Kierownik Wydziału ds. Infrastruktury Marta Koziak, adres e-mail: m.koziak@sybir.bialystok.pl, 
telefon 795 650 800. 

2. W imieniu Wykonawcy osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy jest: 
....................................................................., adres e-mail: ……, telefon ………. 

 

§ 4 
Czas trwania umowy i wypowiedzenie umowy 

1. Termin realizacji niniejszej umowy: 12 miesięcy tj. ……….…………………………………….  
2. Termin przekazania obiektu wyznaczono na dzień 1.12.2022 r. Zamawiający poinformuje 

odrębnym zawiadomieniem Wykonawcę o godzinie przekazania obiektu.  

mailto:m.koziak@sybir.bialystok.pl
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym,  
w następujących okolicznościach: 

1) przystąpienia do świadczenia usługi osób nie wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników 
ochrony fizycznej, 

2) przystąpienia do świadczenia usługi osób nie wskazanych przez Wykonawcę do świadczenia 
usługi bez wcześniejszego zawiadomienia Zamawiającego, 

3) stwierdzenia przez Zamawiającego, że osoby świadczące usługę znajdują się w stanie po 
spożyciu alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego, 

4) nie podjęcia natychmiastowej interwencji w przypadku otrzymania zgłoszenia zagrożenia osób 
lub mienia za pośrednictwem systemów alarmowych, telefonicznie bądź osobiście, 

5) nie podjęcia natychmiastowej interwencji w przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia 
osób lub mienia; 

6) dopuszczenia do wniesienia na teren obiektu materiałów lub przedmiotów niebezpiecznych 
oraz przedostania się osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających, 

7) dopuszczenia do korzystania z urządzeń chroniących obiekt w celu innym niż przewidziany do 
realizacji przedmiotu umowy, przez osoby świadczące usługę.  

4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  
 

§ 5 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
1) Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z warunkami umowy,   
2) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy,  
3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 8 ust. 1 

umowy przekroczyła kwotę 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 
umowy,  

4) w razie zaistnienia 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 podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy 
Pzp odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
okolicznościach, o których mowa w ust. 1 umowy.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

5. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w ust. 1 nie wyklucza uprawnień 
związanych z naliczeniem i egzekucją kar umownych.  

 
§ 6 

 Warunki płatności 
1. Wartość przedmiotu umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………...*) wynosi …………. złotych 

brutto (słownie: ……………..).  
2. Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy przysługuje wynagrodzenie wyliczone za faktycznie 

przepracowane godziny pracowników ochrony i stawkę wynagrodzenia za roboczogodzinę w 
wysokości ……… zł netto, …………… zł brutto.  

3. Po zakończeniu każdego miesiąca realizacji usługi Wykonawca przekaże Zamawiającemu RAPORT 
określający ilość godzin świadczenia usługi w miesiącu z podziałem na poszczególnych 
pracowników, stanowiący podstawę do wystawienia faktury za każdy miesiąc wykonanej usługi.  
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4. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT raz w miesiącu, w terminie do 5 dni po zakończeniu 
miesiąca, którego będzie dotyczyć.  

5. Płatność wynagrodzenia za każdy miesiąc zrealizowanej usługi nastąpi w terminie do 14 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie przelewu bankowego na konto 
Wykonawcy nr: ……………………………………… 

6. Strony przyjmują, że za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
7. Zamawiający oświadcza, że płatność wynagrodzenia nastąpi z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności.  
8. Wykonawca, zgodnie z ustawą 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 2020 r. poz. 1666) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych 
faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 542-32-64-915. Jedocześnie 
Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.  

 
§ 7 

Odpowiedzialność za szkody 
1. Za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach prawa cywilnego.  

2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności w zakresie osób i mienia w wysokości minimum 1.000.000,00 zł i w ramach 

posiadanego ubezpieczenia (do górnej jego granicy) będzie ponosić odpowiedzialność z tytułu 

spowodowanych przez własnych pracowników szkód poniesionych przez Zamawiającego w 

trakcie i w związku z wykonywaniem czynności wynikających z niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy do przedstawienia 

Zamawiającemu opłaconej polisy, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż określona w ust. 2. W sytuacji, gdy suma 

ubezpieczeń wyrażona będzie w walucie obcej do określenia jej wartości w złotych polskich, 

Strony przyjmują średni kurs Narodowego Banku Polskiego, obowiązujący w dniu podpisania 

umowy. W sytuacji przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia na 

okres krótszy niż termin realizacji umowy określony w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany do przedłużenia dokumentu potwierdzającego wymagane ubezpieczenie - w 

terminie do 10 dni od dnia zakończenia terminu obowiązywania polisy, pod rygorem naliczenia 

kar umownych.  

4. W przypadku powstania szkody na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi 

ochrony Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia straty w wysokości różnicy pomiędzy wyceną 

strat określoną w PROTOKOLE, a kwotą uzyskaną z ubezpieczenia, pod warunkiem uczestnictwa 

jego przedstawiciela w dokonywaniu oględzin i sporządzaniu takiego protokołu. 

 
§ 8 

Kary umowne 
1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną: 

1) w wysokości 5 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 6 ust. 1, w każdym przypadku 
opisanym w § 4 ust. 3 umowy, 

2) w wysokości 1 000,00 zł w każdym przypadku z osobna: 
a) niezapewnienia ciągłości obsady stanowisk ochrony, za każdy przypadek stwierdzenia 
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takiego uchybienia, 
b) nieobecności pracownika ochrony w godzinach dyżuru, za każdy przypadek 

stwierdzenia takiego uchybienia, 
c) za każde spóźnienie pracownika ochrony, do 15 minut, za każdy przypadek stwierdzenia 

takiego uchybienia, 
d) za każde niewykonanie obchodu, zgodnego z planem ochrony obiektu, za każdy 

przypadek stwierdzenia takiego uchybienia, 
e) za każde spóźnienie grupy interwencyjnej, której czas reakcji określa § 2 ust. 13 umowy,  
f) za brak wyposażenia grupy interwencyjnej niezgodny z zapisami określonymi w rozdz. 

IV załącznika nr 1 do umowy, 
g) za niedostarczenie w terminach określonych w § 7 ust. 3 umowy polisy lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej, 

h) za realizację niniejszej umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub z Opisem 
Przedmiotu Zamówienia w sytuacji określonej w § 2 ust. 11 umowy, za każdy przypadek 
stwierdzenia niezgodności,  

i) za każdą kolejną zmianę osób realizujących usługę ochrony powyżej liczby określonej w 
§2 ust. 6 umowy, za każdy stwierdzony przypadek.  

3) w wysokości 5 000,00 zł w każdym przypadku z osobna: 
a) brak przyjazdu grupy interwencyjnej, pomimo jej wezwania, za każdy przypadek 

stwierdzenia takiego uchybienia, 
b) dopuszczenie do sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu osób przebywających na 

obszarze chronionym, wynikających z nienależycie realizowanej usługi, 
c) nieprzestrzegania Regulaminów i Instrukcji obowiązujących u Zamawiającego, za każdy 

przypadek stwierdzenia takiego uchybienia, 
4) w wysokości 0,3% wartości brutto umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy za 

nieprzedłożenie wykazu osób o których mowa w § 2 ust 8, lub w przypadku nieudowodnienia 
zatrudnienia osób na umowę o pracę zgodnie z § 2 ust 9 w każdym przypadku stwierdzenia 
takiego uchybienia,  

5) w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy w przypadku 
stwierdzenia braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom.  

2. W przypadku zgubienia przez Wykonawcę jakiegokolwiek klucza, w tym klucza z systemu „Master 
Key” funkcjonującego na obiekcie, Wykonawca pokryje całkowity koszt wymiany systemu klucza 
lub jego części w zakresie koniecznej wymiany. 

3. Zamawiający potrąci karę umowną z należności określonej w fakturze wystawionej przez 
Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Łączna wysokość naliczonych kar umownych w stosunku do Wykonawcy nie może przekroczyć 
30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
 

§ 9 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcy następujący zakres usługi ochrony: 

1. ……………………………………... 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli w 

szczególności: osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków 
lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy części zamówienia. 
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4. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 
nazwę, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcy zaangażowanych w realizację 
umowy. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 
informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże 
wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację usługi.   

5. Wykonawca może dokonywać zmiany Podwykonawcy, o którym mowa w ust.1, jedynie  
za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy podmiot. 

 
§ 10 

 Zmiany w umowie 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku: 

1) wprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów zmiany stawki podatku od towarów i 
usług (VAT), które to zmiany wejdą w życie po dniu zawarcia niniejszej umowy, nastąpi w 
umowie zmiana kwoty podatku VAT i kwoty wynagrodzenia brutto o kwotę stanowiącą 
różnicę w podatku, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę o kwotę stanowiącą różnicę wzrostu wynagrodzenia 
i kosztów z tym związanych ponoszonych przez Wykonawcę, 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne o kwotę 
stanowiącą różnicę wzrostu wynagrodzenia i kosztów w tym związanych przez Wykonawcę,  

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych, o kwotę wynikającą ze zmiany wysokości wpłat,  
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2)-4), w sytuacji zaistnienia podstaw do zwiększenia 
wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o 
podwyższenie wynagrodzenia w tym zakresie wraz z uzasadnieniem i przedstawić 
Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki niezbędne dokumenty i stosowne wyliczenia wykazujące 
poniesienie wyższych kosztów, a zwłaszcza zasadności zawartych w nich wyliczeń. W terminie 10 
dni od otrzymania wniosku Zamawiający przystąpi do sprawdzenia zasadności wniosku i udzieli 
Wykonawcy odpowiedzi. 

3. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku Wykonawcy, w tym zgłoszenia przez 
Zamawiającego zastrzeżeń do poprawności przedłożonych dokumentów i/lub zasadności 
wyliczeń, o których mowa w ust. 2, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie uzupełnić wniosek 
i/lub ustosunkować się do zgłoszonych zastrzeżeń.   

4. W przypadku złożenia kompletnego i zasadnego wniosku zmiana wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy wprowadzana jest aneksem do umowy, zawartym w formie pisemnej. 

5. Zmiany umowy będą obowiązywać od dnia zawarcia aneksu ze skutkiem od dnia wejścia w życie 
zmian przepisów będących podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia albo od dnia 
zawnioskowania przez stronę, jeżeli będzie to termin późniejszy. 

6. Ponadto, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy, jeżeli dotyczy ona: 
1) terminów realizacji usługi i czasu pracy, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie 

okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami 
niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy - w zakresie okresu czasu w 
jakim realizacja usługi nie była możliwa, 

2) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia Umowy, wywołujących 
potrzebę zmiany umowy, w zakresie określonym nowo obowiązującymi przepisami, 
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3) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i 
nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem należytej staranności nie dało się 
zapobiec lub zniweczyć jego skutków, 

4) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, w wyniku połączenia, 
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 
wykonawcy lub innego przedsiębiorstwa o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia a zmiana nie pociąga za sobą 
innych istotnych zmian umowy. 

7. Warunkiem wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 6 jest sporządzenie oraz podpisanie przez 
Strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego 
wystąpienie tych okoliczności. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu 
zmieniającego niniejszą Umowę w zakresie wskazanym w ust. 6. 

8. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian zawartej umowy o których mowa 
powyżej w ust. 6 nie może nastąpić później, niż 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających 
zmiany w umowie. 

9. Nie stanowi istotnej zmiany niniejszej umowy zmiana osób odpowiedzialnych za realizację 
umowy. 

10. W trakcie trwania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
2) zmianie osób reprezentujących, 
3) ogłoszeniu o upadłości, 
4) ogłoszeniu o likwidacji, 
5) zawieszeniu działalności, 
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 
§ 11  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości .…% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, tj. kwotę w wysokości 
…………. zł (słownie: …………………). Kwota ta stanowi zabezpieczenie z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………………………..* 
3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, przy czym zmiana formy zabezpieczenia musi 
być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wartości.   

5. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zmiany niniejszej umowy.  
6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy.  

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 
1. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360) i przepisy ustawy z dnia 22 
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) oraz ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710). 
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2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez strony 
na drodze polubownej. W przypadku, gdy polubowne rozstrzygnięcie sporu będzie niemożliwe, 
podlega on rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W ramach realizacji niniejszej umowy, Strony będą przetwarzały dane osobowe zgodnie z 
Rozporządzeniem 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.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”. 

4. Strony oświadczają, iż przy przetwarzaniu jakichkolwiek danych osobowych w ramach realizacji 
niniejszej umowy stosują zasady i procedury przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych 
wynikające z „RODO”. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, 
przetwarzanych w celu realizacji niniejszej umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać osoby, o których mowa w § 2 ust. 5 umowy, oraz osoby, 
które mogą być wskazane do bieżącej współpracy i kontaktów z Zamawiającym z klauzulą 
informacyjną, stanowiącą wykonanie prawnego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 
13 i 14 RODO zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. Obowiązek określony w niniejszym 
ustępie stosuje się odpowiednio do podwykonawców. 

7. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że na mocy niniejszej umowy, Zamawiający powierza, w 
rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na zasadach 
określonych w „Porozumieniu w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych”  
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2a do umowy. 

8. Nieważność któregokolwiek postanowienia umowy nie powoduje nieważności całej umowy. W 
przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne 
lub bezskuteczne, w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa powszechnie 
obowiązującego. Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do umowy, w którym sformułują 
postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub 
maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych. 

9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść swej 
wierzytelności wynikającej z umowy na osoby trzecie. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
11. Integralną część umowy stanowią: 

1) Opis Przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1  
2) Klauzula Informacyjna - Załącznik nr 2 
3) Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 2a 
4) Kserokopia oferty Wykonawcy - Załącznik nr 3 

 

 
     Zamawiający       Wykonawca 

 

………………………………      ……………………………… 
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Załącznik nr 2 do umowy 
 

Klauzula informacyjna dot. umów z kontrahentami 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego w skrócie „RODO”, Muzeum 
Pamięci Sybiru informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą przy ul. 
Węglowej 1, 15-121 Białystok, NIP: 5423264915, REGON: 366215932. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
iod@sybir.bialystok.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach: 

a) nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych; 
b) realizacji zawartej umowy z Administratorem; 
c) realizacji roszczeń wynikających z zawartej umowy; 
d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 
e) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zapewniające na rzecz 
Administratora obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np. dostawcy oprogramowania i 
systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące obsługę 
prawną oraz podmioty świadczące usługi ochrony osób i mienia. 

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres, który jest niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt. 4 zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Muzeum Pamięci Sybiru i przechowywane 
przez okres wskazany w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Muzeum Pamięci Sybiru lub do 
wycofania wcześniej udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. 

9. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji 
międzynarodowych. 

12. Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności 
cywilno-prawnych, zapytań ofertowych, realizacji zawartej umowy z kontrahentem 
Administratora, prowadzonej korespondencji, jak również z publicznie dostępnych źródeł 
(wyszukiwarki internetowe, strony www, rejestry urzędowe). 

13. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do realizacji celu/celów o których mowa w pkt 4. W 
sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 
dobrowolny. 



Załącznik nr 5 do SWZ  
Postanowienia umowne  

11 

 

Załącznik nr 2a do umowy  
 

Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 

§ 1. Postanowienia ogólne. 
1. Niniejsze, akcesoryjne względem umowy nr .... / .....z dnia ....... r.-zwanej dalej „Umową Główną”, 

porozumienie powierzenia przetwarzania danych zwane dalej „Porozumieniem”, reguluje 

wzajemny stosunek stron i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających z 

zawartej Umowy Głównej. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w tym w szczególności zgodnie z:  

a) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 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“– od dnia 25.05.2018 r.;  

b) ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) zwanej 

dalej „UODO”, i aktów wykonawczych do niej, jak również ustawami ją uchylającymi, 

regulującymi w jej miejsce ochronę danych osobowych. 

 
§ 2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych. 

1. Wykonawca jest uprawniony do dostępu do wszelkiego rodzaju danych osobowych oraz czynności 

(procesów) przetwarzania danych osobowych u Administratora Danych, o ile jest to konieczne do 

zrealizowania celu wynikającego z RODO, UODO, Umowy Głównej i Porozumienia.  

2. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie 

w celu realizacji zadań i obowiązków w imieniu i na rzecz Zamawiającego wynikających z RODO, 

UODO, Umowy Głównej i Porozumienia. 

3. Powierzone Wykonawcy dane osobowe obejmują wszystkie niezbędne dane zebrane  

i zawarte w szczególności w drukach, formularzach, a zwłaszcza w systemach informatycznych 

wykorzystywanych w ramach świadczenia usług objętych Umową Główną, w tym w szczególności 

w ramach działalności Administratora Danych wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 

4. Przetwarzanie danych osobowych będzie dotyczyło danych zwykłych takich jak: wizerunek osób, 

imiona i nazwiska, adresów zamieszkania lub do korespondencji, stanowiska służbowe, dane 

kontaktowe, numery tablic rejestracyjnych pojazdu pracowników, współpracowników i 

kontrahentów oraz innych danych niezbędnych do realizacji Umowy Głównej. 

 

 
§ 3. Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz 

wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Porozumienia, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Wykonawca oświadcza, że znane mu są 

zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO. 

2. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się: 

a) przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie na podstawie porozumienia, zgodnie z 

Porozumieniem, z RODO, polskimi przepisami prawa przyjętymi w celu umożliwienia 

stosowania RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych 

osobowych,  
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b) przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

c) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których 

dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Porozumienia, 

d) udzielać dostępu do powierzonych danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu 

na zakres wykonywanych zadań otrzymały od Wykonawcy upoważnienie do ich przetwarzania 

oraz wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z Porozumienia oraz zapewnić, 

aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych były zobowiązane do 

zachowania ich w tajemnicy,  

e) wspierać Zamawiającego w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane 

dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO, w szczególności 

niezwłocznie, na żądanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty 

zgłoszenia takiego żądania, Wykonawca udzieli informacji dotyczących przetwarzania 

powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych, w tym zastosowanych technicznych i 

organizacyjnych środkach zabezpieczenia danych osobowych,  

f) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od momentu stwierdzenia 

naruszenia, informować Zamawiającego o każdym naruszeniu ochrony danych osobowych,  

w szczególności jego skali, charakterze, podejmowanych działaniach naprawczych, tożsamości 

podmiotów danych dotkniętych naruszeniem oraz ryzyku, jakie naruszenie może powodować 

dla podmiotów danych; do czasu uzyskania instrukcji od Zamawiającego, Wykonawca, bez 

zbędnej zwłoki, podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i 

naprawienie negatywnych skutków naruszenia,  

g) umożliwić Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego 

przeprowadzanie audytów przetwarzania powierzonych danych osobowych; w tym celu 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego lub upoważnionego podmiotu udzieli informacji 

dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych, technicznych i organizacyjnych 

środkach ich ochrony, a także umożliwi dostęp do swoich pomieszczeń, pracowników i 

współpracowników oraz urządzeń, w zakresie uzasadnionym wykonywaniem czynności 

audytowych,  

h) niezwłocznie informować Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi 

naruszenie RODO lub innych przepisów krajowych lub unijnych o ochronie danych osobowych,  

i) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, informować (o ile nie doprowadzi 

to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Zamawiającego  

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę, oraz o jakiejkolwiek decyzji 

administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych, skierowanej 

do Wykonawcy, także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych przez Wykonawcę,  

j) przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak to wynika z obowiązujących przepisów 

prawa, bez zbędnej zwłoki, aktualizować, poprawiać, zmieniać, anonimizować, ograniczać 

przetwarzanie lub usuwać wskazane dane osobowe zgodnie z wytycznymi Zamawiającego 

(jeśli takie działanie mogłoby powodować brak możliwości dalszego realizowania czynności 

przetwarzania, Wykonawca poinformuje Zamawiającego przed jego podjęciem, a następnie 

zastosuje się do polecenia Administratora),  

k) w przypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie zwrócić, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, w uzgodnionym między 

Stronami formacie, dane osobowe, które przetwarzał w związku  
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z wykonywaniem Umowy, a następnie usunąć je ze wszystkich nośników informacji, o ile 

postanowienia innych umów związanych z Wykonawcą nie stanowią inaczej; na żądanie 

Zamawiającego, Wykonawca potwierdzi pisemnie lub elektronicznie usunięcie danych, które 

przetwarzał w związku z wykonywaniem Porozumienia; przez usunięcie danych, rozumieć 

należy takie zniszczenie, które nie pozwoli na ich ponowne odtworzenie. 

 
§ 4. Podpowierzenie 

1. Wykonawca nie może powierzyć przetwarzania danych osobowych podmiotowi trzeciemu 

(podwykonawcy) bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. W razie zgłoszenia przez 

Zamawiającego sprzeciwu, co do powierzenia konkretnych operacji przetwarzania danych innemu 

podmiotowi, Wykonawca nie ma prawa powierzyć danych objętych sprzeciwem podwykonawcy, a 

jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego podwykonawcy, musi rozwiązać umowę stanowiącą o dalszym 

powierzeniu temu wykonawcy przetwarzania danych osobowych. 

2. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający 

może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym. 

3. W razie wyrażenia zgody przez Zamawiającego, Wykonawca zapewni w umowie  

z dalszym podmiotem przetwarzającym, że na podmiot ten zostaną nałożone obowiązki 

odpowiadające obowiązkom Wykonawcy określonym w Porozumieniu. 

4. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny przed Zamawiającym za spełnienie obowiązków 

wynikających z umowy powierzenia zawartej pomiędzy Wykonawcą a dalszym podmiotem 

przetwarzającym. Jeżeli dalszy podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim 

obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wypełnienie 

obowiązków tego dalszego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Wykonawcy. 

 
§ 5. Kontrola przetwarzania danych osobowych 

1. Wykonawca udostępni Zamawiającemu informacje niezbędne do wykonywania jego obowiązków 

związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobowych. Wykonawca umożliwi 

Zamawiającemu przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, w zakresie dotyczącym powierzenia 

przetwarzania danych osobowych i zapewni współpracę w tym zakresie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym 

możliwość przeprowadzania przez Zamawiającego audytu zgodności przetwarzania danych 

osobowych na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu. 

3. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi podmiot, który zlecił przeprowadzenie 

audytu, bez prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. 

 
§ 6. Zasady odpowiedzialności. 

1. Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy Głównej ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów RODO, lub innych 

obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności gdy: 

a) organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że 

Wykonawca lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych 

osobowych;  

b) prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Wykonawca lub dalszy podmiot 

przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;  

c) Zamawiający, w wyniku przeprowadzenia audytu, stwierdzi, że Wykonawca lub dalszy 

podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych 
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wynikających z Porozumienia lub obowiązujących przepisów prawa lub Wykonawca nie 

zastosuje się do zaleceń pokontrolnych.  

2. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną po stronie Zamawiającego lub osób trzecich w 

wyniku niezgodnego z Porozumieniem, lub obowiązującymi przepisami prawa, przetwarzania 

danych osobowych przez Wykonawcę. 

 
§ 7. Postanowienia końcowe. 

1. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy Głównej, z mocy 

prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu 

administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe 

postanowienia Umowy Głównej zachowują pełną moc i skuteczność. 

2. Postanowienia Umowy Głównej nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu 

zostaną zastąpione, na mocy niniejszego aneksu, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w 

pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych 

korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron Umowy Głównej. 

3. Porozumienie stanowi integralną część Umowy Głównej. 

4. Porozumienie obowiązuje przez czas trwania Umowy Głównej. 

5. Zmiana postanowień Porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

6. Porozumienie zostało spisane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 
 

       …………………………………          ………………………………… 
Zamawiający       Wykonawca  

 

 

 

 

 
 


