ZAŁĄCZNIK NR 4
WZÓR UMOWY
Umowa nr SSM/…….…./AU/K/2020

zawarta w dniu …………………………………. r. w Gliwicach pomiędzy:
Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37P , 44-100 Gliwice, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000322774, NIP 631-257-82-61, Regon 241069249 z pokrytym w całości
kapitałem zakładowym w wysokości 32.619.500,00 zł reprezentowanym przez:
 ………………………………….– Prezesa Zarządu
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………….., ul. ………………………………………………, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w …………………….., …… Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………….., NIP ……………………., Regon
………………………., reprezentowanym przez:


…………………………………… – Prezes Zarządu

zwaną dalej „Wykonawcą”, łącznie dalej zwanych „Stronami” lub z osobna „Stroną”,
o następującej treści:
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego zamówienia w trybie
przetargu opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług całodobowej ochrony fizycznej
osób i mienia oraz dozorowanie obiektu Radiostacji Gliwickiej, parku wokół historycznej wieży, parku
doświadczeń oraz budynku, w którym mieści się oddział Muzeum Radiostacji w Gliwicach przy ul.
Tarnogórskiej 127.
2. Szczegółowy zakres prac w ramach powierzonego zadania, do świadczenia których zobowiązany jest
Wykonawca, określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
§2
Obowiązki Stron
1. Obowiązki Wykonawcy:
1) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt 1 niniejszej umowy,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 838). Wykonawca przedkłada koncesję nr ........................... z dnia ................................ r. na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, ważną przez cały okres
trwania umowy.
2) Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić sprzęt i wyposażenie niezbędne do
świadczenia usług, będących przedmiotem niniejszej umowy.
3) Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej
na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
i zobowiązuje się do przekazania jej kopii Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy
wraz z kopią dokumentu potwierdzającego zapłatę składki; w przypadku, gdy polisa
ubezpieczeniowa wygasa w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do
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dostarczania kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku- innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; przed
wygaśnięciem dotychczasowej polisy ubezpieczeniowej Wykonawca dostarczy kopię aktualnej
polisy lub dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia najpóźniej w ostatnim dniu
ważności polisy i dołączy do niego kopię potwierdzenia zapłaty składki; kopie wskazanych
dokumentów powinny być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
4) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, które polegają na wykonaniu pracy w sposób
określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).
5) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6) W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym
w wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/
Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy:
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
mieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.
7) Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące czynności,
o których mowa w § 1 ust. 1 umowy na cały okres realizacji przedmiotu umowy; w przypadku
rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia od następnego dnia po
ustaniu stosunku pracy innej osoby na to samo stanowisko pracy. Jednocześnie w dniu rozpoczęcia
pracy przez nowo zatrudnioną osobę Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu
aktualne oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących
czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy.
8) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 1
ust. 1 umowy Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w §6 ust.3 i 4; nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, o których mowa w § 1 ust. 1umowy.
9) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może w każdej chwili zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
10) Wykonawca zobowiązuje się do należytego i terminowego świadczenia usług stanowiących
przedmiot Umowy.
11) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań związanych
z przedmiotem Umowy w celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowej realizacji prac.
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12) O wszelkich zauważonych uszkodzeniach, zagrożeniach i brakach w mieniu Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego.
13) Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu Umowy zgłaszane
będą Wykonawcy na bieżąco w formie pisemnej/drogą elektroniczną, a w nagłych wypadkach
ustnie lub telefonicznie - osobie wskazanej w §7 ust. 1.
14) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości w wykonaniu
przedmiotu Umowy lub zmiany sposobu świadczenia Usług w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
15) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu
powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających
z niniejszej umowy. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub zaniechania
osób, którymi będzie posługiwał się w celu wykonania Umowy.
16) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie ochrony osób i mienia, ważnej przez cały okres trwania umowy.
2. Obowiązki Zamawiającego:
1) przekazywanie istotnych informacji w celu realizacji przedmiotu umowy,
2) monitorowanie przez osobę nadzorującą zapisów niniejszej umowy w zakresie realizacji
obowiązków Wykonawcy.
§3
Termin realizacji umowy
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.08.2021 r.
§4
Wynagrodzenie
1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji całości Umowy wynosi: ……………….…….. zł netto
+ 23 % podatku VAT, tj. …………………………… zł brutto. Wartość wynagrodzenia obejmuje wszystkie
koszty związane z wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy i przepisów prawa.
2. Płatność Wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu Umowy będzie następować miesięcznie
w formie ryczałtu w wysokości: ……………….. zł brutto (słownie:………), w tym wartość netto wynosi:
…………………… zł (słownie: …………) oraz podatek VAT, w kwocie: …………………… zł brutto
(słownie:………….)
3. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w §4 ust. 1 i 2
niniejszej Umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem
obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej Umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie
zmianie.
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za każdy okres realizacji usługi płatne będzie przelewem na
rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
lub innego dokumentu księgowego do siedziby Zamawiającego.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych
(np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie, przyjmuje się,
że prawidłowo podano termin określony w umowie.
6. W przypadku gdy Wykonawca będzie miał zamiar skorzystać z uprawnienia do dostarczenia faktur za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 z późn. zm.), Wykonawca składa
Zamawiającemu pisemne oświadczeniu o skorzystaniu z uprawnienia. Oświadczenie, o którym mowa
w zdaniu pierwszym stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.
7. Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej płatności.
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Faktury należy wystawić na: Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o. o., 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 37P,
NIP 6312578261.
10.Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
11.Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikający z niniejszej Umowy.
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§5
Odstąpienie od umowy
1. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez jedną ze stron, drugiej
stronie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności w przypadku, gdy:
1) Wykonawca realizuje usługę niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia, obowiązującymi w czasie trwania umowy;
2) Wykonawca nie wywiązał się z obowiązków określonych w §2 ust. 1 i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiającego uchyla się od realizacji wskazanych obowiązków;
3) Wykonawca utraci koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony
osób i mienia;
4) pracownicy realizujący usługę w imieniu Wykonawcy nie posiadają wymaganych przepisami prawa
uprawnień niezbędnych do realizacji powierzonych czynności;
5) wszczęto postępowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy lub został złożony wobec niego
wniosek o ogłoszenie upadłości.
6) zajęto składniki majątkowe Wykonawcy mające wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 2) Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego wezwania
Wykonawcy do realizacji zobowiązań umownych ze wskazaniem terminu przystąpienia do ich
realizacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w
wezwaniu Wykonawca nie przystąpił do realizacji obowiązków umownych, w terminie 30 dni od
upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu.
3. Prawo odstąpienia od umowy w pozostałych przypadkach przysługuje w terminie 30 dni od daty
otrzymania informacji przez Zamawiającego o zaistnieniu tych przesłanek.
4. Zamawiającemu przysługuje dodatkowo prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od
umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego
z tytułu prawidłowego wykonania części umowy.
§6
Kary umowne
1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy strony ustalają
w formie kar umownych.
2. Strony przyjmują, że za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek niewłaściwego wykonania
usług (m.in. kradzież, dewastację) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
3. Za każde niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz za każdą niezatrudnioną
osobę na podstawie umowy o pracę wykonującą czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1.
4. Za każdy dzień opóźnienia w złożeniu Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego spełnienie
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczył w terminie wskazanym w niniejszej umowie aktualnej
kopii polisy ubezpieczeniowej wraz z kopią dokumentu potwierdzającego zapłatę składki (w
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przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie ochrony osób i mienia), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy
dzień opóźnienia.
6. Za odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w § 5 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje kara
umowna w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1.
7. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa
w § 5 ust. 4 Wykonawcy nie przysługuje kara umowna ani odszkodowanie.
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto
określonego w§ 4 ust. 1 za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Zamawiający.
9. Niezależnie od wysokości naliczonych kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie,
strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy naliczone kary
umowne nie pokrywają w całości ich szkód.
10.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktur
wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy.
11.W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, określonego w § 5
Umowy, nałożone na Wykonawcę kary umowne pozostają w mocy.
§7
Poufność
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do zachowania pełnej poufności wszelkich materiałów
i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a także do zachowania
tajemnicy korespondencji.
Strony gwarantują, że będą traktowały wszelkie materiały i informacje, niezależnie od ich formy,
otrzymane podczas obowiązywania niniejszej Umowy jako poufne, chyba że Strona ujawniająca
wyraźnie wskaże w piśmie, iż takie materiały lub informacje mogą być ujawnione osobom trzecim.
Żadna ze Stron nie ujawni powyższych materiałów i informacji osobom trzecim. Ograniczenia
w ujawnianiu zastrzeżonych materiałów i informacji nie stosuje się w przypadku materiałów
i informacji:
a) które są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania
postanowień niniejszej Umowy,
b) które zostały przekazane przez osobę trzecią bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań
o nieujawnianiu w stosunku do Stron,
c) które zostaną podane przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony,
d) które znajdują się w posiadaniu Strony, przed datą zawarcia niniejszej umowy, bez obowiązku
zachowania w poufności,
e) których ujawnienia domaga się kompetentny organ działający na podstawie ustawy.
Strony zobowiązują się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować powstanie
konfliktu interesów. W razie wystąpienia konfliktu interesów Strony wzajemnie się o tym
poinformują.
Zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu Umowy wiążą Strony przez okres obowiązywania
niniejszej Umowy, jak i bezterminowo po jej wygaśnięciu.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień §7 Zamawiający uprawniony jest do
nałożenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł za każdy taki przypadek.
§8
Nadzór nad realizacją umowy

1. Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu Umowy:
 ze strony Zamawiającego – ………………………
tel.: ……………………………………….
e-mail: ……………………………………
 ze strony Wykonawcy – ………………..………..
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tel.: ……………………………………
e-mail: …………………………………..
2. Zmiana w trakcie realizacji niniejszej Umowy przedstawicieli wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany
Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Strona wyznaczająca nowego przedstawiciela
musi powiadomić o tym na piśmie drugą Stronę. Zmiana w trakcie realizacji niniejszej Umowy
przedstawiciela wskazanego w ust. 1 jest skuteczna wobec drugiej Strony po otrzymaniu przez nią
powiadomienia na piśmie.
§9
Istotne zmiany postanowień Umowy
1. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian
postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy:
1) działanie siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od
woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy
w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać
przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają
w szczególności:
a) klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne,
b) akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,
c) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrażające porządkowi publicznemu,
d) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje,
z wyłączeniem strajków u stron umowy,
2) zmiany w realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,
3) zmiany przy realizacji usług, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy
zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§10
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca oświadcza, że wypełnia obowiązek informacyjny z art. 13 i 14RODO względem osób,
których dane każdorazowo pozyskuje i przekazuje Zamawiającemu w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy.
2. Osoba reprezentująca Wykonawcę oświadcza, że akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych
powierzonych Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. w związku z zawarciem i wykonywaniem
niniejszej Umowy 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do
zawarcia
i realizacji Umowy. Osoba reprezentująca Wykonawcę oświadcza, że został/a poinformowany
o zakresie swoich uprawnień i obowiązków związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych
3. Do niniejszej umowy sporządzono umowę powierzenia danych stanowiącą załącznik nr 5.
4. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdej zmianie danych teleadresowych pod
rygorem uznania, że kierowana na wskazany w niniejszej umowie adres korespondencja zostanie
każdorazowo uznana za skutecznie doręczoną.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa,
w szczególności Kodeks cywilny.
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6. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozwiązać
w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia poddać je pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Ogłoszenie postępowania
Załącznik nr 3 – Oferta złożona przez Wykonawcę
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie korzystania z uprawnienia do wystawiania
elektronicznych faktur
Załącznik nr 5 – Umowa powierzenia danych
Załącznik nr 6 – Obowiązek informacyjny

………………………………….……
ZAMAWIAJĄCY

…………………………………………
WYKONAWCA
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Załącznik nr 4 do umowy nr ………………………..

Gliwice, ………………………………….r.

Oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie korzystania z uprawnienia
do wystawiania elektronicznych faktur

Działając w imieniu Wykonawcy niniejszym oświadczam, iż Wykonawca będzie korzystał/nie będzie
korzystał z przysługującego mu uprawnienia do wystawiania elektronicznych faktur.

WYKONAWCA
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Załącznik nr 5 do umowy nr ………………………..

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu ……………………………………..…… roku w Gliwicach pomiędzy:

Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37P , 44-100 Gliwice, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000322774, NIP 631-257-82-61, Regon 241069249 z pokrytym w całości
kapitałem zakładowym w wysokości 32.619.500,00 zł reprezentowanym przez:


………………………………….– ……………………..

zwaną dalej „Administratorem danych”
a
…………………………………………………………………….., ul. ………………………………………………, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w …………………….., …… Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………….., NIP ……………………., Regon
………………………., reprezentowanym przez:


…………………………………… – ………………………..

zwanych dalej „Podmiotem przetwarzającym", każdy z osobna zwany Stroną, łącznie zwanymi Stronami,
o następującej treści:
§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 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 (zwanego w dalszej części
„Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w
niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi
Rozporządzenia.
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§2
Zakres i cel przetwarzania danych
1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowych: osób wchodzących na maszt
Radiostacji, oraz osób pobierających klucze do pomieszczeń w zabudowaniach Radiostacji
w ramach Umowy nr ……………………………………….. - dalej Umowa Główna.
2. Zakres powierzonych danych osobowych obejmuje: Imię i Nazwisko osoby wchodzącej, seria i nr
dowodu osobistego oraz telefon kontaktowy.
3. Powyższe dane będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu wywiązania
się z Umowy Głównej.
§3
Obowiązki podmiotu przetwarzającego
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
związanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji
niniejszej umowy.
4. Podmiot przetwarzający zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych
danych osobowych zobowiążą się do zachowania ich w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3
pkt b Rozporządzenia), zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i
po jego ustaniu.
5. Nie przewiduje się konieczności posiadania przez Podmiot przetwarzający kopii danych o których
mowa w §2.
6. Z chwilą zakończeniu Umowy Głównej, Podmiot przetwarzający zwraca Administratorowi
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.
7. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
8. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej
zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 h w formie meldunku opisującego naruszenie na
adres email iod@ssm.silesia.pl
§4
Prawo kontroli
1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy
środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych uchybień stwierdzonych
podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora.
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3. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
1. Podmiot przetwarzający nie będzie powierzał dane osobowe objęte niniejszą umową do
dalszego przetwarzania podwykonawcom, jednakże gdyby zaistniała taka konieczność, może to
nastąpić jedynie w celu wykonania umowy, po wcześniejszej pisemnej zgodzie Administratora
danych.
2. Nie przewiduje się przekazywania powierzonych danych do państw trzecich.
3. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie
zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie
wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków.
§6
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora
danych
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym
przetwarzania
przez
Podmiot
przetwarzający
danych
osobowych
określonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o
ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w
Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez
inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub jego
następcę prawnego. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez
Administratora danych.
§7
Czas obowiązywania umowy
1. Niniejsza umowa obowiązuje przez czas obowiązywania Umowy Głównej.
2. Niniejsza umowa przestaje obowiązywać w momencie odstąpienie jednej ze stron od realizacji
obowiązków określonych w Umowie Głównej.
§8
Rozwiązanie umowy
1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy
Podmiot przetwarzający:
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie
ich
w wyznaczonym terminie;
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b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora
danych.
§9
Zasady zachowania poufności
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i
od współpracujących z nim osób, oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”), a które
wcześniej nie zostały upublicznione.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem się do zachowania
w tajemnicy danych poufnych, nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
§10
Osoby upoważnione
1. Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy przy realizacji niniejszej
umowy:


ze strony Administratora danych – ……………….
tel.: 32 441-90-…………….
e-mail: ............@ssm.silesia.pl



ze strony Podmiotu przetwarzającego – …………………………
tel.:

.…………………………….

e-mail: ……………………………….
2. Zmiana w trakcie realizacji niniejszej Umowy przedstawicieli wskazanych w ust. 1 nie stanowi
zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Strona wyznaczająca nowego
przedstawiciela musi powiadomić o tym na piśmie drugą Stronę. Zmiana w trakcie realizacji
niniejszej Umowy przedstawiciela wskazanego w ust. 1 jest skuteczna wobec drugiej Strony po
otrzymaniu przez nią powiadomienia na piśmie.
3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia, Strony ustalają, iż w związku z zawarciem i realizacją niniejszej
umowy oraz Umowy Głównej, będą wzajemnie przetwarzać udostępnione dane osobowe osób
uczestniczących w zawarciu i realizacji niniejszej umowy. Żadna ze Stron nie będzie
wykorzystywać tych danych w celu innym niż zawarcie i realizacja niniejszej umowy.
4. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 3 zapoznały się i dysponują informacjami
dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę na potrzeby realizacji
niniejszej umowy.
§11
Postanowienia końcowe
1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Administratora danych i jeden egzemplarz dla Podmiotu przetwarzającego.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Rozporządzenia.
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3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd
właściwy dla Administratora danych.
4. Załącznik nr 6 do Umowy Głównej stanowi treść obowiązku informacyjnego o którym mowa
w Art. 13 i 14 RODO.

_______________________
Administrator danych

_______________________
Podmiot przetwarzający
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Załącznik nr 6 do umowy nr ………………………..

DO UMOWY NR …………………………..
z dnia …………..……..

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO, Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. informuje, iż:
1. Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (dalej Zamawiający), ul. Bojkowska 37P,
44-100, jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób, których dane zostały
udostępnione przez …………………………………………………………………………………………………………………(dalej
Wykonawca) w wyniku realizacji Umowy nr ……………………….. z dnia …………………….. r. a to:
a.

……………………………………..

b.

……………………………………..

c.

……………………………………...

2. Przekazane dane osobowe reprezentantów stron i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz
odpowiedzialnych za koordynację i realizację Umowy, przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy. Powyższe dane osobowe mogą być przetwarzane także
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych)
a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami
z tytułu realizacji niniejszej umowy - Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3. Dane osobowe zostały udostępnione przez Wykonawcę.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego przez okres realizacji umowy, a po jej
rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. Okresy
te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony
Zamawiającego przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.
5. Osoby wymienione w pkt. 1 posiadają prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych zgodnie z Art. 15 Rozporządzenia;
b. sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z Art. 16 Rozporządzenia;
c. usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z Art. 17 Rozporządzenia;
d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z Art. 18 Rozporządzenia;
e. przenoszenia swoich danych osobowych zgodnie z Art. 20 Rozporządzenia;
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 21
Rozporządzenia.;
g. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, wskazanym w pkt. 7.
6. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących
narusza przepisy RODO.
7. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych
osobowych można kontaktować się:
a. za pośrednictwem email-a: iod@ssm.silesia.pl ;
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b. pocztą tradycyjną pod adresem Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37P, 44-100
Gliwice.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji niniejszej Umowy, ich niepodanie może
uniemożliwić jej zawarcie lub realizację.
9. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10.Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli obowiązek
udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa; podmioty świadczące usługi
prawne na rzecz Wykonawcy oraz inne podmioty świadczące usługi na zlecenie Stron w zakresie oraz
celu zgodnym z niniejszą umową.
11.Śląska Sieć Metropolitalna nie przewiduje przekazywania danych osobowych osób uczestniczących
w realizacji umowy podwykonawcom.
12.Osoby, których dane osobowe zostają udostępnione zgodnie z ust. 1, będą zaznajomione z treścią
niniejszej informacji przez Wykonawcę.

Zapoznałam/em się z powyższymi informacjami:

……………………………………………………………………….
data i podpis
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