Załącznik Nr 2 do SIWZ
(wzór umowy)

U M O W A NR RZP.272.20…… 2019
zawarta w dniu …………………. 2019 r. w Ożarowie Mazowieckim
pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 reprezentowaną
przez Pawła Kanclerza Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ożarów
Mazowiecki
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a …………………………………………………………………………………………………………………..
działającym na podstawie …………………………………………………………………………………………,
………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną/ym przez: …………………………………………………………………………………………
zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy do gospodarstw domowych, znajdujących się
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, kotłów grzewczych z podziałem na kotły:
gazowe w ilości 97 szt., na biomasę w ilości 3 szt., oraz zasobników c.w.u. w ilości: 21 szt. do kotłów
gazowych, wraz z ich montażem i pierwszym rozruchem, o parametrach wymienionych w załączniku Nr 1 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zwanego dalej przedmiotem umowy.
2. Powyższe zadanie realizowane jest w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów
Mazowiecki na rok 2019”
3. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający nabywa, zaś Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu przedmiot
umowy zgodnie z jej warunkami oraz postanowieniami SIWZ i ofertą Wykonawcy.
§2
1. Wykonawca oświadcza, iż cały zakres dostaw objętych niniejszą umową wykona z/bez udziałem/u
podwykonawców.***
(** Treść zostanie uzupełniona stosownie do oświadczenia złożonego w pkt. 10 druku oferty. **)

2. Wykonawca ma prawo korzystać z dostaw dalszych podwykonawców lub innych osób trzecich wyłącznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego w zakresie treści umowy z podwykonawcą, którą Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
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§3
1. Strony zawierają umowę na realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie:
od daty podpisania umowy do 30.11.2019 r.
Termin powyższy może ulec zmianie tylko po spełnieniu warunków opisanych w pkt. 3.2 SIWZ, wprowadzony
zostanie aneksem do umowy.
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt ryzyko do miejsca montażu,
na adresy mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki wskazane przez Zamawiającego w dniu podpisania
umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu poszczególnych dostaw, terminu oraz miejsca montażu urządzeń z
Zamawiającym oraz osobą u której będzie przeprowadzony montaż.
2. Odbioru ilościowego dostarczonego przedmiotu umowy dokonają w dniu dostawy upoważnieni
przedstawiciele Zamawiającego, czego potwierdzeniem będzie spisany na tę okoliczność protokół odbioru
ilościowego.
3. Potwierdzeniem dokonania odbioru całkowitego przedmiotu umowy będzie podpisany przez obie strony
końcowy protokół zdawczo – odbiorczy po dostawie, zawierający protokół ilościowy i jakościowy
dostarczonego sprzętu.
4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych przedmiotu umowy
Zamawiający podpisze końcowy protokół zdawczo-odbiorczy dopiero po dostarczeniu przez Wykonawcę
przedmiotu umowy zgodnego z zał. Nr 1 do SIWZ.
5. W dniu sporządzenia komisyjnego protokółu przekazania przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże
Zamawiającemu:
- komplet instrukcji obsługi oraz niezbędną literaturę pomocniczą na poszczególne jednostki kotłów grzewczych
oraz zasobników c.w.u. (w języku polskim),
- gwarancje na każdą jednostkę kotłów grzewczych,
- wykaz autoryzowanych punktów serwisu gwarancyjnego.
6. Wszystkie kotły grzewcze i zasobniki c.w.u. muszą spełniać wymagania w zakresie sezonowej sprawności
i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE z dnia 21
października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów
związanych z energią.
7. W przypadku zaprzestania przez producenta produkcji lub wycofania z dystrybucji zaoferowanych urządzeń
w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń nowszej generacji, wraz ze
stosownym pismem producenta o zaprzestaniu produkcji lub wycofaniu ze sprzedaży.
8. Dostarczone urządzenia będące przedmiotem umowy przechodzą na własność Zamawiającego po
pozytywnym przetestowaniu, sporządzeniu komisyjnego protokołu odbioru i dokonania całkowitej zapłaty.
Do tego czasu dostarczone urządzenia są własnością Wykonawcy.
§5
Integralną częścią składową niniejszej umowy stanowią ponadto:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
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2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,
3) Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego
§6
1. Zamawiający ustanawia do kontaktów, nadzorowania i koordynowania realizacji przedmiotu zamówienia
przedstawicieli w osobach: …………………………………. Tel. kont.: ……………………………………
2. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia ustanawia
przedstawiciela w osobie: …………………………………. Tel. kont.: ……………………………………
§7
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za cały przedmiot umowy zgodnie z zestawieniem
ofertowym (cennikiem) – jednostkowymi cenami brutto urządzeń, stanowiącym zał. Nr 7 do oferty z
wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy, będzie:
-wynagrodzenie ryczałtowe brutto w maksymalnej wysokości:
……………………………………………………..………………………………….………………… złotych
(słownie: ………………………………………………………………………………………………….złotych )
2. W powyższej wartości wynagrodzenia zawarty jest podatek VAT w wysokości obowiązującej w dacie
wystawienia stosownej faktury VAT.
3. Wykonawca nie może domagać się powiększenia wynagrodzenia ponad ceny jednostkowe brutto
zaoferowane w ofercie (załącznik nr 7 do oferty) w okresie obowiązywania umowy.
Ceny jednostkowe brutto, o których mowa w ust.1 obejmują całość kosztów i wydatków niezbędnych do
zrealizowania przedmiotu umowy (w tym m.in. transport, ewentualna wizja lokalna Wykonawcy przed
montażem, montaż wraz z niezbędnymi materiałami, o których mowa w zał. Nr 1 do SIWZ oraz pierwszy
rozruch urządzeń) i nie ulegną zmianie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia tj. ilości
dostarczonych i zamontowanych kotłów grzewczych oraz zasobników c.w.u. , o których mowa w § 1 umowy,
w przypadku rezygnacji z udziału w programie przez któregokolwiek z mieszkańców gminy zakwalifikowanych do
programu (zwanego dalej Beneficjentem), u którego urządzenie ma być zamontowane, bądź w przypadku
zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta w programie,
o którym mowa powyżej. Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji przez Zamawiającego o rezygnacji Beneficjenta, bądź o zaistnieniu innej okoliczności,
o której mowa powyżej.
5. Rozliczenie za wykonane dostawy kotłów grzewczych wraz z ich montażem i pierwszym rozruchem
odbywać się będzie fakturami częściowymi VAT, wystawionymi dla Zamawiającego. Do wystawionych faktur
VAT Wykonawca załączy kopie protokołów odbiorów częściowych przedmiotu zamówienia podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
6. Wykonawca ma prawo wystawić pierwszą częściową fakturę VAT dopiero po dostarczeniu, zamontowaniu
i dokonaniu pierwszego rozruchu minimum 30 kotłów grzewczych, co potwierdzone zostanie protokołem
odbioru częściowego przedmiotu zamówienia.
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7. Wartość dostaw rozliczonych fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% wartości kwoty ofertowej.
8. Ostatnia część wynagrodzenia za wykonanie umowy wynosi nie mniej niż 10% wynagrodzenia należnego
wykonawcy.
9. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT w terminie 7 dni od daty odbiorów poszczególnych dostaw
przedmiotu zamówienia, potwierdzonych protokołem odbiorów częściowych.
10. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową dostaw na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.
* W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (w tym konsorcjum) Zamawiający
dokonywać będzie bezpośrednich rozliczeń tylko z liderem konsorcjum.
11. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie komisyjny protokół końcowy bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.
12. Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie 7 dni od daty odbioru całości przedmiotu zamówienia
potwierdzonego komisyjnym protokołem końcowym bezusterkowego odbioru.
13. Zamawiający ma obowiązek zapłaty za faktury w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
14. Faktury należy wystawić na Zamawiającego Gminę Ożarów Mazowiecki z podaniem nazwy przedmiotu
zamówienia tj. „Zakup wraz z dostawą, montażem i pierwszym rozruchem kotłów grzewczych z podziałem
na kotły gazowe i na biomasę, przeznaczonych dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie
Gminy Ożarów Mazowiecki, w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów
Mazowiecki na rok 2019”.
15. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna na podane przez Wykonawcę
konto.
16. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń uwzględniających postanowienia umowy strony oświadczają co,
następuje:
a) Gmina Ożarów Mazowiecki jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) NIP: 118-17-66-202.
b) Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym
…………………………………. ; NIP: ………………… i jest upoważniony do wystawienia faktury VAT.
c) Nabywca: Gmina Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP:118-17-66-202,
Odbiorca: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
17. W razie opóźnienia płatności należnych Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający
zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.
18. Zamawiający informuje, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy może
ulec zmianie o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku obowiązującej w dacie powstania
obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.
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§8
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………….. miesięcy gwarancji jakości* na roboty montażowe,
licząc od dnia następnego po dniu podpisania bezusterkowego komisyjnego protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia, z gwarantowanym czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia
zgłoszenia,
* (zgodnie z ofertą Wykonawcy)

1a. Zamontowane urządzenia ( kotły grzewcze i zasobniki c.w.u. ) posiadają gwarancję jakości*, udzieloną
przez producenta na okres …………….. miesiące/y, licząc od dnia następnego po dniu podpisania
bezusterkowego komisyjnego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
W ramach tej gwarancji kotły grzewcze i zasobniki c.w.u. mają być serwisowane przez podmiot
posiadający autoryzację producenta.
* (zgodnie z ofertą Wykonawcy)

2. W przypadku niemożliwej naprawy w okresie gwarancji jakości urządzenia będącego przedmiotem umowy
Wykonawca zobowiązuje się wymienić przedmiotowe urządzenie na nowe, wolne od wad.
3. Zaoferowany, wymieniony powyżej okres gwarancji jest równy (odpowiada) okresowi rękojmi.
4. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca.
5. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad lub usterek, udzielona gwarancja ulega przedłużeniu o
czas przeprowadzanych napraw. Za czas naprawy strony umowy przyjmują okres od dnia zgłoszenia wady lub
usterki do dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokołu ich usunięcia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek, zgłoszonych w ramach gwarancji w terminie 7
dni od daty otrzymania stosownego wezwania (pisemnej reklamacji).
7. Zamawiający może dochodzić uprawnień z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
§9
Wykonawca ponosi odpowiedzialność w okresie prowadzenia dostaw związanych z przedmiotem umowy za:
a) ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego działaniem lub zaniechaniem
Wykonawcy,
b) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowany działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w
odniesieniu do osób upoważnionych do przebywania na terenie praz związanych z realizacją przedmiotu
umowy.
§ 10
1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umownych w przypadku:
a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania dostawy w wysokości 500,00 zł
(słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia po terminie zapisanym w § 3
umowy,
b) każdorazowego nie wywiązania się z warunków gwarancji w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście
złotych) za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia po terminie zapisanym w § 8 ust. 1 umowy,
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c) jednostronnego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z winy drugiej strony ustala się
karę umowną w wysokości 10 % wartości ofertowej brutto przedmiotu zamówienia określonej w § 7 ust. 1
umowy.
2. Kary umowne płatne są w terminie 10 dni od daty skierowania do Wykonawcy wezwania do zapłaty
określonych kar umownych.
3. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody,
dochodzonego na zasadach ogólnych.
5. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia
za realizację Dostaw objętych niniejszą umową, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 11
1. 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o
którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej zawarcia w
przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu niniejszej umowy w terminie 14 (czternastu)
dni od jej zawarcia.
3. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania
wypowiedzenia w przypadku gdy:
- w stosunku do Wykonawcy zostanie wydane prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy
wykonywania działalności gospodarczej,
- pomimo wezwania Wykonawca będzie świadczył dostawy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia przesłanki uprawniającej do wykonania prawa odstąpienia.
§ 12
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania niniejszej Umowy
jest Zamawiający.
2. W ramach wykonania obowiązku informacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem 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 informacji danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej RODO, Wykonawca poinformuje osoby,
których jakiekolwiek dane osobowe zostały przekazane Zamawiającemu, o posiadaniu i przetwarzaniu danych
osobowych tych osób przez Zamawiającego w celu wykonywania niniejszej Umowy.
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3. Wykonawca zobowiązany jest także poinformować osoby, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, o
prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych
uprawnień przewidzianych unormowaniami RODO.
4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczące go
dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.
1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
5. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych stanowi Załącznik do niniejszej Umowy.
6. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, którą Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani
zawrzeć, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
§ 13
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach tu nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
4. Wszelkie spory wynikłe na podstawie niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy w umowie jest mowa o pisemnym: zawiadamianiu, informowaniu lub składaniu
oświadczeń woli przez jedną stronę na rzecz drugiej, pod rygorem nieważności za dokonane uznaje się tylko
takie zawiadomienia, informacje lub oświadczenia woli, które zostały złożone drugiej stronie na piśmie za
pisemnym potwierdzeniem odbioru albo zostały przesłane listem poleconym lub przesyłką kurierską.
6. Przesyłki, o których mowa w ustępie poprzednim uznaje się za doręczone również w dacie odmowy ich
odbioru przez adresata.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :
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Załącznik nr 1 do umowy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) - dalej RODO.
W świetle powyższego Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawców, osób reprezentujących Wykonawców,
pełnomocników i innych osób wskazanych w ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie
i jej załącznikach jest Zamawiający – dalej administrator – adres siedziby: 05-850 Ożarów
Mazowiecki, ul. Kolejowa 2.
2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: umig@ozarow-mazowiecki.pl lub
pod adresem siedziby administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:
Marcin Sajdak: marcin.sajdak@safeguard.com.pl, nr tel. 783-051-197,
4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu w celu wykonywania
umowy.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
b) podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji obejmującej zamówienie publiczne, podmioty
uprawnione do dostępu do informacji publicznej,
c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym przetwarzają dane
osobowe dla których administratorem jest Zamawiający.
a)

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4
oraz przez minimum 5 lat po zakończeniu obowiązywania umowy w celu spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów dotyczących dokumentowania zdarzeń gospodarczych, z uwzględnieniem
upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
7. Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub
załączonych do niej dokumentach mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

32

8. Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub
załączonych do niej dokumentach mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO): Stawki
2, 00-193 Warszawa, 22 860 70 86.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie
danych będzie skutkowało niemożnością zawarcia i realizacji umowy.
10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz analogowy i nie będą
profilowane.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami.

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną
dot. przetwarzania danych osobowych
…………………....………………………..………
Data, podpis
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Załącznik nr 2 do umowy

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu …………....2019 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy:
Gminą Ożarów Mazowiecki
zwaną dalej Administratorem
reprezentowaną przez: Pawła Kanclerza Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

a …………………………………………………………………………………………………………………..
działającym na podstawie …………………………………………………………………………………………,
………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną/ym przez: …………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Podmiotem przetwarzającym
zwanymi każdą z osobna w dalszej części Umowy „Stroną”, a łącznie „Stronami”.
Zważywszy, że na podstawie umowy z dnia …………………… nr ……………………… (zwanej dalej „Umową
Główną”) :
 Podmiot przetwarzający będzie wykonywał odpłatne świadczenie na rzecz Administratora polegające na
dostawie, montażu i pierwszym rozruchu kotłów grzewczych oraz zasobników c.w.u., przeznaczonych dla
gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w ramach „Programu
ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2019” ,
 Podmiot przetwarzający w ramach dostaw, będzie miał dostęp do danych osobowych mieszkańców Gminy
Ożarów Mazowiecki, do których będą dostarczane i montowane kotły grzewcze, przetwarzanych u
Administratora ,
Strony niniejszym, postanawiają zawrzeć Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych („Umowa”), o
następującej treści:

§1
Oświadczenia Stron
1.

2.

3.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy Głównej odbywać się będzie w zgodzie i w
oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej
„RODO“.
Administrator w trybie art. 28 ust. 3 RODO powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane
osobowe, które zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a Podmiot przetwarzający zobowiązuje się
do ich przetwarzania zgodnie z Umową.
Podmiot przetwarzający oświadcza, że dysponuje zasobami, doświadczeniem, wiedzą fachową i wykwalifikowanym
personelem, które umożliwiają mu prawidłowe wykonanie Umowy Powierzenia oraz wdrożenie odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO.
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4.

Podmiot przetwarzający oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 29 RODO
oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich
nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy
przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.

§2
Cel, zakres, miejsce przetwarzania powierzonych danych osobowych
1.

2.
3.
4.

5.

Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych Administratora, jedynie w
celu świadczenia dostaw, montażu i pierwszego rozruchu kotłów grzewczych oraz zasobników c.w.u.,
przeznaczonych dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w ramach
„Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2019”.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celach
związanych z realizacją Umowy i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tych celów.
Zakres powierzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres, telefon.
Podmiot przetwarzający otrzymuje dostęp do następujących danych osobowych zawartych w bazie danych
osobowych mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki, do których będą dostarczane i montowane kotły
grzewcze, tj. imię, nazwisko, adres, telefon. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych
osobowych w sposób stały.
Podmiot przetwarzający będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych danych
osobowych: utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie (do celów wskazanych w pkt 2
powyżej), ujawnianie innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Umowy lub na polecenie
Administratora, usuwanie. Dane osobowe będą przez Podmiot przetwarzający przetwarzane w formie elektronicznej
w systemach informatycznych oraz w formie papierowej.
Na wniosek Administratora lub osoby, której dane dotyczą Podmiot przetwarzający wskaże miejsca, w których
przetwarza powierzone dane.

§3
Zasady przetwarzania danych osobowych
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy z najwyższą starannością
zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów Stron w zakresie
przetwarzania powierzonych danych osobowych.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania
danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
Podmiot przetwarzający oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne
spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora.
Podmiot przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Administratorowi
poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby,
której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.
Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga
Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przekazywać Administratorowi, w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia,
informacje o naruszeniu ochrony powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu danych osobowych, w tym
informacje niezbędne Administratorowi do zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu, o których
mowa w art. 33 ust. 3 RODO.
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Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji
Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że
szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.
9.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich
zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu niniejszej Umowy , oraz zobowiązuje się zapewnić, aby jego
pracownicy oraz inne osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych, zobowiązały się do
zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu
Umowy Powierzenia.
10.
Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w niniejszej Umowie oraz umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
11.
Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, bez uprzedniej szczegółowej lub
ogólnej pisemnej zgody Administratora.
12.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się powiadamiać Administratora niezwłocznie o:
a) wszczęciu kontroli przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub przez inny organ nadzorczy
zajmujący się ochroną danych osobowych w związku z powierzeniem Podmiotowi przetwarzającemu
przetwarzania danych osobowych, a także o wszelkich decyzjach lub postanowieniach administracyjnych
wydanych wobec Podmiotu przetwarzającego w związku z powyższym;
b) wszczętych lub toczących się postępowaniach administracyjnych, sądowych lub przygotowawczych
związanych z powierzeniem Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych, a także o
wszelkich decyzjach, postanowieniach lub orzeczeniach wydanych wobec Podmiotu przetwarzającego w
związku z powyższym;
c) wszelkich incydentach dotyczących powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
Administratora, w tym uzyskania przypadkowego lub nieupoważnionego dostępu do powierzonych
danych osobowych, przypadkach zmiany, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia powierzonych Podmiotowi
przetwarzającemu danych osobowych.
13. Podmiot przetwarzający nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych do
podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8.

§4
Odpowiedzialność Stron
Administrator danych ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i
ochrony danych osobowych według RODO.
Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Podmiotu przetwarzającego, za przetwarzanie powierzonych danych
niezgodnie z Umową.
Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które
nakłada niniejsza Umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym
instrukcjom.
W przypadku naruszenia przepisów o Ochronie danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Podmiotu
przetwarzającego, Podmiot ten ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i administracyjną zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

1.
2.
3.

4.

§5
Termin obowiązywania Umowy
1.
2.
3.

4.

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 30 listopada 2019 r.
W przypadku rozwiązania Umowy Głównej przed terminem, o którym mowa w ust. 1, niniejsza Umowa ulega
rozwiązaniu z dniem rozwiązania Umowy Głównej.
Administrator może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:
1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;
Rozwiązanie niniejszej Umowy na podstawie postanowień ust. 2 stanowi przesłankę do wypowiedzenia, rozwiązania
lub odstąpienia od Umowy Głównej przez Administratora z przyczyn leżących po stronie Podmiotu
przetwarzającego.

§6
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Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

4.
5.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
W przypadku, gdy niniejsza Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, jak
również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia.
Wszelkie spory związane z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Administratora.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Administrator

Podmiot przetwarzający

37

