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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

2. Do umowy mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązujące w tym 

zakresie, w szczególności: 

1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, 

z późn. zm.), 

2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r w sprawie służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704, z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 736, z późn. zm.), 

4) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, 

poz. 1860, z późn. zm.), 

5) innych przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z najwyższą starannością, 

biorąc pod uwagę rodzaj i znaczenie świadczonych usług. 

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków 

wynikających z treści niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

5. Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy może nastąpić tylko za zgodą 

Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 2 

Sposób realizacji przedmiotu umowy. Obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy w szczególności 

należy: 

1) sporządzenie comiesięcznych sprawozdań z wykonanych przez wykonawcę czynności; 

2) przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego jeden raz w trakcie trwania umowy 

kompleksowej kontroli stanu BHP wraz ze sporządzeniem pisemnego raportu z tej 

kontroli; 
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3) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich 

pracowników, w tym zobowiązany jest do wykonywania na bieżąco we współpracy 

ze służbą BHP Zamawiającego aktualizacji opisu stanowisk pracy do celów badań 

lekarskich; 

4) uczestnictwo w postepowaniu powypadkowym, w tym udział w badaniu okoliczności 

i przyczyn wypadku przy pracy, pełny opis okoliczności wypadku, przyczyny 

zdarzenia, opracowanie dokumentacji powypadkowej, zaproponowanie i wdrożenie 

rekomendacji oraz środków profilaktycznych, mających znaczenie dla bezpieczeństwa 

pozostałych pracowników; 

5) doradztwo z zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP, szczególnie udzielanie 

rekomendacji w sytuacjach nie uregulowanych przepisami; 

6) opracowywanie i aktualizowanie wytycznych do skierowań na badania pracowników; 

7) opracowywanie, aktualizacja, dokumentowanie i ocena ryzyka zawodowego 

występujące na stanowiskach pracy, stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych 

zmniejszających to ryzyko oraz informowanie pracowników o ryzyku zawodowym 

związanym z wykonywaną przez nich pracą i o zasadach ochrony przed zagrożeniami; 

8) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których 

występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, 

oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej; 

9) sporządzenie do dnia zakończenia umowy półrocznej analizy stanu BHP i przekazaniu 

jej Zamawiającemu, w terminie do 30 czerwca 2018 r.; 

10) udział w przekazywaniu do użytkowania przebudowywanych obiektów budowlanych 

albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych 

oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo 

pracowników; 

11) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń regulaminów i instrukcji ogólnych 

dotyczących BHP oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie 

BHP, doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, 

na których występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe 

oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony; 

12) prowadzenie rejestrów, kompletowanie dokumentów dotyczących wypadków przy 

pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także 
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prowadzenia rejestrów wyników badań i pomiarów czynnikami szkodliwymi 

dla zdrowia w środowisku pracy; 

13) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na 

stanowiskach pracy;  

14) przeprowadzanie oraz organizacja szkoleń wstępnych – instruktaży ogólnych, dla 

nowozatrudnionych pracowników oraz stażystów i praktykantów; 

15) przeprowadzanie oraz organizacja szkoleń okresowych w zakresie BHP obejmujących: 

a) prowadzenie i aktualizacja rejestrów ważności szkoleń BHP, w tym 

przekazywanie comiesięcznej informacji o kończących się terminach ważności 

szkoleń pracowników;  

b) dostarczenie szczegółowych programów szkoleń dla wszystkich grup 

pracowniczych; 

c) zapewnienie wykładowców będących specjalistami w dziedzinach 

przewidzianych w programie szkolenia; 

d) odbycie z pracownikami zajęć obejmujących omówienie zagadnień zawartych 

w programie szkolenia w ustalonych terminach; 

e) przeprowadzenie egzaminu końcowego; 

f) wystawienie osobom, które uzyskają ocenę pozytywną z egzaminu, zaświadczeń o 

ukończeniu szkolenia. 

16) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy tzn. kart 

statystycznych wypadków, rejestru wypadków i danych niezbędnych do sporządzenia 

sprawozdania ZUS Z-10; 

17) kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych i powypadkowych; 

18) współudział w reprezentowaniu Zamawiającego przed Państwową Inspekcją Pracy, 

Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Państwową Strażą Pożarną; 

19) współpraca, na koszt Zamawiającego z laboratoriami przeprowadzającymi badania 

środowiskowe; 

20) przedstawianie Zamawiającemu wniosków dotyczących zachowania zasad ergonomii 

na stanowiskach pracy; 

21) kontrola prawidłowości oraz w razie potrzeby aktualizowanie do opracowań ocen 

ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk (zgodnie z art.226 Kodeksu pracy); 

22) aktualizacja, w świetle obowiązujących przepisów prawa, instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego;  
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23) organizacja ćwiczeń z zakresu praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków 

ewakuacji; 

24) prowadzenie rejestru ważności gaśnic wraz z organizacją przeglądów i poświadczeń 

o ich ważności (na koszt wykonawcy); 

25) analiza prawidłowości oraz kontrola wraz z niezbędnym doposażeniem siedziby 

Zamawiającego w: 

a) instrukcje stanowiskowe, 

b) znaki ostrzegawcze, 

c) znaki ochrony przeciwpożarowej; 

26) przekazywanie Zamawiającemu wszelkich spostrzeżeń, uwag i informacji istotnych do 

prawidłowego zarządzania BHP oraz ppoż., poczynionych w trakcie świadczenia usług 

- w tym pisemnych notatek, protokołów kontrolnych BHP, ppoż., uwag dotyczących 

szkoleń BHP i innych dokumentów wynikających ze świadczonych usług. 

 

§ 3 

Miejsce i termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Umowę zawarto na czas określony tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 

2018 r. 

2. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego (Warszawa, 

Al. J. Ch. Szucha 2/4). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

i przy zachowaniu należytej staranności; 

2) terminowego wykonywania przedmiotu umowy i zgodnie z wymogami 

wykazanymi przez Zamawiającego; 

3) zapewnienia kompetentnego personelu w celu należytej i terminowej realizacji 

umowy oraz współpracy z Zamawiającym; 

4) zapewnienia, by osoby wykonujące obowiązki nią określone przebywały 

w siedzibie Zamawiającego, co najmniej raz na dwa tygodnie, przez okres, 

co najmniej 2 godziny, a w razie konieczności stawiały się w siedzibie 

Zamawiającego niezwłocznie nie później niż 6 godzin od otrzymania 

przez Wykonawcę powiadomienia od Zamawiającego.  
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§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu świadczenia usług o których mowa w § 1 

wynagrodzenie łączne, w wysokości nie wyższej niż: ……………. zł brutto (słownie: 

…………………… złotych 00/100) – zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą 

załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie miesięcznie w kwocie 

………….. zł brutto (słownie: …………….. złotych 00/100), z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Z tytułu świadczenia usług w okresie krótszym niż jeden miesiąc, wynagrodzenie 

miesięczne, o którym mowa w ust. 2, zostanie zapłacone w wysokości proporcjonalnej 

do okresu faktycznego świadczenia usług w tym miesiącu.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją umowy, w tym w szczególności: opłaty i podatki obowiązujące na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz inne należności np. cła, koszt dojazdu 

pracowników Wykonawcy do miejsca świadczenia usług, itp. 

5. Wynagrodzenie przez okres realizacji umowy nie może ulec zmianie. 

 

§ 5 

Zapłata 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 2 płatne będzie z dołu, miesięcznie, 

w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego sprawozdania o którym mowa w § 2 pkt 1, 

na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………. prowadzony przez ……….. 

2. Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. 

3. Na fakturze Wykonawca umieści symbol i numer umowy. 

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 6 

Nadzór nad wykonaniem umowy 

1. Po podpisaniu umowy osobą ze strony Zamawiającego wyznaczoną do kontaktów 

z Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie:  

─ Pan/i ………………, tel. (22) .….-.…-…., e-mail: ……………..@rcl.gov.pl. 

2. Po podpisaniu umowy nadzór nad jej prawidłową realizacją ze strony Wykonawcy 

sprawowany będzie przez: 
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─ Pan/i ……………….., tel. (…) ….-….-…, e-mail: ……….….@.......... 

3. Strony uzgadniają, że zgodnie z ofertą Wykonawcy czynności związane z przedmiotem 

umowy wykonywać będą następujące osoby: 

─ Pan/i ………………….., tel. (…) ….-….-…, e-mail: ……….….@.......... – 

funkcja „Specjalisty ds. BHP”. 

─ Pan/i ………………….., tel. (…) ….-….-…, e-mail: ……….….@.......... – 

funkcja „Specjalisty ds. PPOŻ”. 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 na inne, wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego udzielonej pod warunkiem, że nowe osoby posiadają co najmniej 

kwalifikacje zawodowe wymagane przez Zamawiającego w rozeznaniu rynku 

i nie wymaga zawierania aneksu. 

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 wymaga pod rygorem nieważności 

pisemnego zawiadomienia drugiej i nie wymaga zawierania aneksu. 

 

§ 7 

Odpowiedzialność Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu przedmiotu umowy; 

2) zapewnienia Wykonawcy pomieszczenia do wykonywania powierzonych zadań; 

3) udostępnienia posiadanej dokumentacji dotyczącej zagadnień BHP i ppoż., a także 

umożliwi Wykonawcy dokonywanie przeglądu stanowisk pracy; 

4) zapewnienia w niezbędnym zakresie należytej współpracy pracowników 

Zamawiającego z Wykonawcą. 

 

§ 8 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że znane są mu warunki techniczne, w jakich mają być 

wykonywane prace i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu 

usług, które są niezbędne do pełnienia zadań służby BHP i z zakresu ppoż. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest jednostką organizacyjną wpisaną do rejestru podmiotów 

uprawnionych do prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie BHP 

pod numerem: ……………..…………….. 
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4. Wykonawca oświadcza, że osoby skierowane przez niego do realizacji usług 

wynikających z niniejszej umowy spełniają wymagania kwalifikacyjne niezbędne 

do wykonywania zadań służby BHP oraz ppoż. 

5. Wykonawca oświadcza, że w razie zakończenia umowy, zobowiązuje się wydać 

Zamawiającemu wszelkie dokumenty i materiały stanowiące własność Zamawiającego 

oraz niestanowiące własności, lecz związane z przedmiotem umowy. 

 

§ 9 

Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 

1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z zadań 

o których mowa w § 2 – w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania, 

2) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości równej wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 2 za dwa miesiące, 

3) w przypadku niezatrudnienia w okresie realizacji przedmiotu umowy osoby na 

podstawie umowy o pracę – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 4 ust. 2. 

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, o których mowa w ust. 1, 

z przysługującego mu wynagrodzenia. 

5. O ile kary umowne nie zostaną potrącone zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu 

poprzednim, kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania 

do zapłaty. 

6. W przypadku nałożenia przez właściwy organ na Zamawiającego kary związanej 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zadań, których wykonanie zostało 

powierzone Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, Zamawiający obciąży 

Wykonawcę kwotą odpowiadającą wysokości tej kary. Kwota ta zostanie odpowiednio 

powiększona o kwotę kary nałożonej przez Zamawiającego zgodnie z ust. 1 
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Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kwoty 

odpowiadającej wysokości nałożonej kary w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego 

żądania od Zamawiającego.  

 

§ 10 

Ochrona danych osobowych 

1. W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający powierzy Wykonawcy 

przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym 

w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy dotyczącej 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – stanowiącej 

załącznik nr 2 do umowy). 

 

§ 11 

Obowiązek zachowania tajemnicy 

1. Wykonawca zachowa w tajemnicy, wszelkie informacje i/lub wiadomości, z którymi 

zapoznał się w związku z realizacją umowy w czasie trwania umowy, jak również po jej 

ustaniu. 

2. Charakter poufny mają w szczególności informacje dotyczące Rządowego Centrum 

Legislacji. 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy opisanej w ust. 1, nie dotyczy informacji oficjalnie 

ujawnionych przez Zamawiającego lub informacji, których obowiązek udzielenia 

wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

 

§ 12 

Klauzula społeczna 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przy realizacji przedmiotu umowy, osoba 

pełniąca funkcję „Specjalisty ds. BHP” została zatrudniona na podstawie umowy 

o pracę.  

2. Wykonawca najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi 

Zamawiającemu kopię umowy o pracę z tą osobą. 

3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy pomiędzy osobą, o której mowa w ust. 1, 

a Wykonawcą przed zakończeniem okresu trwania umowy, Wykonawca jest 
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zobowiązany, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, skierować do realizacji przedmiotu 

umowy inną osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Wykonawca ma 

obowiązek zapewnić, że osoba zmieniona posiadała co najmniej doświadczenie 

i uprawnienia nie gorsze od osoby zgłoszonej przez Wykonawcę w ofercie. 

4. Wykonawca może dokonać zmiany osoby, o której mowa w ust. 1, pod warunkiem 

wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym.  

5. W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do 

przekazania Zamawiającemu kopii umowy o pracę zawartą z tą osobą. Obowiązek ten 

Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania zmiany. 

 

§ 13 

Zmiana i odstąpienie od umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną 

na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 

§ 6 ust. 4 i 5. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem 

natychmiastowym, jeżeli: 

1) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, 

określającego termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje umowy 

zgodnie z jej warunkami lub rażąco narusza zobowiązania umowne. 

2) Wykonawca nie zatrudni w okresie realizacji przedmiotu umowy, wymaganej 

przez Zamawiającego osoby, o której mowa w § 12 ust. 1. 

3. Prawo odstąpienia może być wykonane najpóźniej w ciągu 20 dni od dnia zaistnienia 

zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia od umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie możliwość rozwiązania umowy przez każdą ze stron umowy 

za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, przypadającym na koniec 

miesiąca kalendarzowego. 

5. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, winno 

być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.). 

2. Wszystkie spory mogące wynikać pomiędzy Stronami przy realizacji przedmiotu 

umowy lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego 

załatwienia, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Do umowy dołączono następujące załączniki, które stanowią jej integralną część: 

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 2 – Umowa powierzenia danych osobowych 

 

 

WYKONAWCA           ZAMAWIAJĄCY 

 

..…….…………………      …….…………………… 
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Załącznik nr 2 do umowy RCL – VIII – ……./2017 

z dnia ………………… 2017 r. 

 

UMOWA 

RCL-VIII-        /2017 

 

W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH  

 

zawarta w Warszawie w dniu …………………………. 2017 r. pomiędzy: 

 

……………………………………………………………………………………...……………

………………………………………………………………………………………...………… 

zwanym dalej „Powierzającym” 

a 

……………………………………………………………………………………...……………

………………………………………………………………………………………...………… 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

„Powierzający” oraz „Wykonawca” w treści niniejszej umowy zwani łącznie „Stronami” 

indywidualnie zaś „Stroną” 

 

W związku z zawarciem w dniu …………. 2017 r. umowy nr RCL-VIII-…../2017 zwanej 

dalej „umową RCL-VIII-…./2017”, której przedmiotem jest Świadczenie usług z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej 

 

Strony postanawiają, co następuje: 

 

§ 1 

1. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) zwanej dalej „ustawą o ochronie danych 

osobowych” Powierzający, jako administrator danych osobowych, powierza 

Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Powierzającego 

na podstawie umowy RCL-VIII-…./2017 na warunkach opisanych w umowie. 
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2. Umowa nie upoważnia Wykonawcy do dalszego powierzenia innym podmiotom 

przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania w imieniu i na rzecz 

Powierzającego. 

 

§ 2 

1. Dane osobowe zostaną powierzone Wykonawcy do przetwarzania wyłącznie w celu 

realizacji przedmiotu umowy RCL-VIII-…../2017, w zakresie niezbędnym do jej 

prawidłowej realizacji przez Wykonawcę. Zakres danych osobowych powierzonych 

do przetwarzania określa załącznik do niniejszej umowy.  

2. Powierzający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych na okres obowiązywania 

umowy RCL-VIII- .…/2017 tj. od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. 

3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich jak i wobec 

Powierzającego, za szkody powstałe w związku z nienależytym przetwarzaniem 

powierzonych danych osobowych, wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 3 

1. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się 

zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę zbioru danych 

oraz danych osobowych, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych 

osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych 

oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 

i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., 

Nr 100, poz. 1024) zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych”. 

2. W związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 

w szczególności: 

1) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; 

2) dopuścić do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego 

skład, służących do przetwarzania powierzonych danych, wyłącznie osoby 

posiadające wydane przez niego upoważnienie do przetwarzania danych 

osobowych powierzonych do przetwarzania; 

3) zapewnić, aby osoby, o których mowa w pkt 1 i 2, zachowały w tajemnicy dane 

osobowe oraz sposób ich zabezpieczeń; 
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4) stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania 

danych, w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem 

osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem 

lub zniszczeniem; 

5) stale nadzorować swoich pracowników w zakresie zabezpieczania powierzonych 

do przetwarzania danych osobowych; 

6) do zachowania poufności wszystkich danych powierzonych mu w trakcie 

realizacji umowy oraz do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu 

w tajemnicy danych przez osoby świadczące pracę na rzecz Wykonawcy na 

podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego mające do nich dostęp, 

zarówno w trakcie trwania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, jak 

i po jego ustaniu, 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Powierzającemu, na każde jego żądanie, 

informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 

2. Powierzający uprawniony jest do sprawdzenia Wykonawcy w zakresie stosowania 

przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych. 

3. W wypadku wykazania jakichkolwiek uchybień Powierzający zobowiązuje Wykonawcę 

do ich usunięcia, a w razie niezastosowania się do zaleceń, Powierzający zastrzega 

sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

4. Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 2, Powierzający może dokonać w każdym czasie 

obowiązywania niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Powierzającego o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Wykonawcy dotyczących ochrony 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych 

osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania; 

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych prowadzonych w szczególności 

przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Policję lub sąd. 
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§ 6 

1. Powierzający naliczy Wykonawcy kary umowne: 

1) w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

przez Wykonawcę – w wysokości 1% maksymalnego wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 4 ust. 1 umowy RCL-VIII-…../2017 za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia obowiązków; 

2) w przypadku rozwiązania umowy przez Powierzającego z przyczyn, o których 

mowa w § 4 ust. 3 oraz § 8 ust. 1 – w wysokości 20% maksymalnego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy RCL-VIII-…../2017. 

2. Powierzający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 7 

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i obowiązuje przez okres 

obowiązywania umowy RCL-VIII-…./2017 tj. od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. 

 

§ 8 

1. Powierzający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym: 

1) jeśli kontrola GIODO wykaże, że Wykonawca nie podjął środków 

zabezpieczających, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych 

osobowych; 

2) w sytuacji, gdy Wykonawca nie stosował się do wymogów przewidzianych 

w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych;  

3) Wykonawca rażąco narusza zobowiązania wynikające z umowy. 

2. Z chwilą wygaśnięcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się zwrócić 

Powierzającemu, nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych, dane osobowe, 

których przetwarzanie zostało mu powierzone na mocy niniejszej umowy oraz usunąć te 

dane z wszelkich posiadanych nośników informacji, w tym również sporządzonych 

kopii zapasowych oraz zobowiązuje się zniszczyć wszelkie informacje mogące 

posłużyć do odtworzenia, w całości lub części, powierzonych danych osobowych. 

3. Usunięcie danych powinno zostać udokumentowane protokołem zniszczenia 

sporządzonym w obecności przedstawiciela Powierzającego. 
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4. Wykonawca nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych ze zbiorów 

danych administrowanych przez Powierzającego po dacie wygaśnięcia niniejszej 

umowy lub po dacie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 2. 

 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

– Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie 

danych osobowych. 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Powierzającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Do umowy dołączono następujący załącznik, który stanowi jej integralną część: 

Załącznik – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 

 

 

  WYKONAWCA      POWIERZAJĄCY 

 

.................................       .................................. 
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Załącznik do umowy RCL – VIII – ……./2017 

z dnia ………………… 2017 r. 

w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

 

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH POWIERZONYCH 

DO PRZETWARZANIA 

 

1. Imię, 

2. Nazwisko, 

3. Stanowisko służbowe, 

4. Data i miejsce urodzenia, 

5. Numer i seria dowodu osobistego, 

6. Numer PESEL, 

7. Adres zamieszkania, 

8. Imię matki, 

9. Imię ojca, 

10. NIP 

w zakresie niezbędnym do: 

 kontroli terminów badań lekarskich oraz szkoleń okresowych BHP, 

 prowadzenia rejestrów, kompletowania dokumentów dotyczących wypadków 

przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, 

a także prowadzenia rejestrów wyników badań i pomiarów czynnikami 

szkodliwymi dla zdrowia w środowisku pracy, 

 przeprowadzania szkoleń wstępnych – instruktaży ogólnych, dla 

nowozatrudnionych pracowników oraz stażystów i praktykantów, 

 przeprowadzania szkoleń okresowych w zakresie BHP, 

 do sporządzania sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy tzn. 

kart statystycznych wypadków, rejestru wypadków i danych niezbędnych do 

sporządzania sprawozdania ZUS Z-10, 

 do współudziału w reprezentowaniu Powierzającego przez Państwową Inspekcją 

Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Państwową Strażą Pożarną, 

 prowadzenia rejestru ważności szkoleń BHP. 


