
 

 

 

 

Przetarg pisemny na świadczenie usług przewozu zawodników i pracowników Polskiego 

Związku Szermierczego  w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku 

Znak sprawy: 4/2022 

 

I Opis przedmiotu przetargu  

1. Polski Związek Szermierczy (PZS), z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 65A, 

zwany dalej „Organizatorem” lub „Zamawiającym” ogłasza pisemny przetarg na 

świadczenie usług przewozu zawodników i pracowników Polskiego Związku 

Szermierczego.  

2. Przetarg prowadzony jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących 

udzielania przetargów w trybie art. 70[1] – 72[1] Kodeksu cywilnego.  

3. W wyniku przeprowadzonego przetargu Organizator zamierza wyłonić jednego 

Wykonawcę, z którym zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia.  

II Szczegółowy opis zakresu obowiązków i usług świadczonych przez Wykonawcę:  

1. Zamówienie obejmuje wykonanie usług publicznego transportu drogowego zgodnie 

z projektem umowy (załącznik nr 2), a w szczególności planuje się wyjazdy 

zawodników z różnych miejsc w Polsce (głównie: Warszawa, Gdańsk, Katowice, 

Toruń) po Europie (Lipsk, Berlin, Budapeszt, Bratysława, Klagenfurt) włącznie ze 

sprzętem szermierczym o wymiarach 140 cm x 80 cm x 40 cm. 

2. Planowane miejsca dojazdów jak i ilość osób związana jest z możliwością zmiany 

miejsca rozgrywania zawodów oraz zmianą ilości osób podróżujących, co 

powiązane jest z zamówieniem mniejszego lub większego rodzaju transportu. 

3. Łączna planowana ilość tras w ciągu trwania umowy wyniesie około 120.000 km w 

tym około 36 000 km minibusami i około 84 000 km autobusami. Należy przyjąć 

założenie, że połowa tras przejazdu będzie przebiegała w Polsce, a pozostała poza 

jej granicami. 

4. Każdorazowo trasę przejazdu ustalał będzie Zamawiający lub osoba wyznaczona 

przez Polski Związek Szermierczy jako dysponent pojazdu.  

5. Transport odbywał się będzie się na terenie Europy.  

6. Wykonawca usługę transportu świadczyć będzie pojazdem typu Minibus i Autokar. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo, że realizacja usług transportowych 

przedmiotowego postępowania odbywać się będzie pojazdami typu Minibus i 

Autokar posiadającymi Europejski Standard Emisji Spalin minimum EURO 6 oraz 

posiadającymi sprawne pasy bezpieczeństwa dla każdego uczestnika podróży. 

7. Koszty pobytu i wyżywienia kierowców w miejscach docelowych pokrywa 

Wykonawca i należy je uwzględnić w obliczeniu ceny oferty.  



 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do decydowania o ilości kierowców, którzy są 

niezbędni do wykonania zadania w terminie. (jednak nie więcej niż dwóch 

kierowców w dane miejsce). 

9. Wykonanie przedmiotu umowy następować będzie nie później niż 7 dni od 

otrzymania przez Wykonawcę informacji telefonicznie lub listownie (dostępne formy: 

e-mail, listownie), chyba, że Zamawiający wyznaczy późniejszy termin lub wcześniej 

powiadomi Wykonawcę o planowanym zapotrzebowaniu na świadczenie usługi. 

10. Wykonawca wykona usługę stanowiącą przedmiot umowy angażując własnych 

pracowników. 

11. Wykonawca odpowiada za straty wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia 

przewożonych osób i mienia lub uszkodzenie przewożonego mienia w wysokości 

ustalonej na podstawie protokołu sporządzonego na tę okoliczność i podpisanego 

przez obie strony. 

12. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów 

prawa oraz odpowiada za właściwą organizację pracy. 

13. Usługa transportu będzie wykonywana pojazdem sprawnym technicznie. 

Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedstawić 

aktualne badanie techniczne. 

14. W przypadku awarii pojazdu na trasie, Wykonawca jest zobligowany do 

zorganizowania transportu zastępczego na koszt Wykonawcy z uwzględnieniem 

czasu rozpoczęcia zawodów sportowych. 

15. Wykonawca oświadcza, że pracownicy zatrudnieni na stanowisku kierowcy 

posiadają stosowne uprawnienia do prowadzenia pojazdu. 

16. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji technicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych, 

organizacyjnych i danych osobowych pozyskanych od PZS lub mających z nim 

związek, uzyskanych w trakcie współpracy, niezależnie od formy ich pozyskania i ich 

źródła, 

17. Wykonawca oświadcza, że pracownik wykonujący usługę będzie posiadał  aktywny 

telefon komórkowy w celu zapewnienia stałego kontaktu z przedstawicielem 

Zamawiającego. 

18. Wykonawca zobowiązuje się podstawić samochód w miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

19. Wykonawca przy wykonywaniu usługi zobowiązuje się zabezpieczyć sprzęt celem 

uniknięcia jego zniszczenia lub uszkodzenia. 

III. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

W przetargu może wziąć udział Uczestnik, który posiada : 

1. zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym 

mowa w ar. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 58 ze zm.), 



 

2. ważną licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, o 

której mowa w art. 5 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o 

transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (tekst jednolity 

Dz. U. 2019r. poz. 1412 ze zm.), 

3. certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie 

drogowym, 

4. Wykonawca musi posiadać polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia 

na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł. 

2. Oferta Uczestnika niespełniającego któregokolwiek z warunków wymienionych 

w pkt II lub budząca wątpliwości Komisji Przetargowej będzie podlegała 

uzupełnieniu Wezwanie do dokonania uzupełnienia Komisja Przetargowa kieruje 

do danego wykonawcy tylko jeden raz. 

3. Organizator zastrzega możliwość zmiany zarówno warunków, jak i treści ogłoszenia.  

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się stron. 

W niniejszym przetargu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane są przez strony pisemnie lub elektronicznie za pomocą e-maila. 

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert, wyborze oferty, ewentualnie unieważnieniu 

postępowania lub wezwanie do uzupełnienia braków, mogą być przesyłane przez 

Zamawiającego elektronicznie (e-mail). Osobą uprawnioną przez Organizatora do 

kontaktowania się z Uczestnikami jest Jacek SŁUPSKI tel.: 22 827 28 25;  

e-mail: pzszerm@pzszerm.pl.   

V. Termin związania ofertą.   

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert, tj. od dnia otwarcia ofert. 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i dokumentów załączonych do 

oferty. 

1. Oferent może złożyć jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. 

3. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku 

polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści (np. w postaci wydruku 

komputerowego). Zaleca się złożenie oferty przy wykorzystaniu wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do ogłoszenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

4. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Oferenta muszą 

być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z 

formą reprezentacji określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym 

dokumencie, właściwym dla jego formy organizacyjnej. 

5. Jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
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dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie 

określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. 

Pełnomocnictwo może być przedstawione w formie oryginału lub notarialnego 

odpisu. 

6. Wymagane dokumenty oraz oświadczenia mogą być składane w formie oryginału 

albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

8. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych także 

złożenie oferty częściowej nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie 

oferty. 

9. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

10. W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami 

drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta 

(przesyłka) znalazła się w siedzibie Organizatora. 

11. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć  

w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść 

oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert na adres: 

 

Polski Związek Szermierczy 

02-094 Warszawa, 

ul. Grójecka 65A 

wraz z dopiskiem:  

„Oferta na świadczenie usług przewozu zawodników i pracowników Polskiego 

Związku Szermierczego  w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku (znak sprawy: 

4/2022 ). Nie otwierać przed 23 grudnia 2022 r., godz. 16.00”. 

12. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może wprowadzić zmiany oraz 

wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wycofanie jest skuteczne pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym przedmiocie przed 

terminem składania ofert.  

13. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu 

składania ofert.  

14. Organizator zwróci niezwłocznie Oferentowi ofertę, która została złożona po 

terminie. 

15. Organizator nie żąda wniesienia wadium. 

16.  Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika jako stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

powinny być czytelnie oznaczone i oddzielone od jawnej części oferty. W sytuacji, 

gdy Oferent zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa, lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych 



 

przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych 

zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert i bez wskazywania przyczyn. 

VII. Miejsce i termin składania ofert.   

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2022 r. o godz. 15.30 w siedzibie 

Organizatora w Warszawie przy ul. Grójeckiej 65A. 

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.  

VIII. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.  

Przepisy ogólne 

1. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował kryterium ceny waga 100% 

2. Przy ocenie ofert, wartość wagowa określona w procentach, będzie wyrażona  

w punktach (1 % = 1 pkt).  

3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione 

kryterium. 

4. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. 

Sposób obliczania: 

Ocena w kryterium „Cena” 

➢ Ocenie podlegać będzie cena ofertowa brutto. 

➢ Ocena punktowa oferowanej ceny polegać będzie na porównaniu cen 

oferowanych przez poszczególnych Wykonawców z ceną najniższą z oferowanych, 

przyjętą jako cena odniesienia. 

➢ Ofertom przyznane będą punkty obliczane według wzoru: 

PC = (CN : CO) x 10 pkt. 

w tym: 

PC  – ilość przyznanych punktów zakresie ceny, 

CN  – cena odniesienia (najniższa z oferowanych), 

CO  – cena Wykonawcy. 

➢ Max. ilość punktów w zakresie walorów finansowych,  jaką może otrzymać 

badana oferta = 10. 

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.   

Określenie liczby punktów do oceny wypadkowej danej Oferty 

Na ocenę wypadkową  „S” składać się będą pkt. uzyskane przez Wykonawcę z tytułu: 

➢ ceny  „Sc” 

SC  = PC x 100%. 



 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta, która uzyska największą liczbę punktów 

obliczonych w oparciu o ustalone kryterium. 

Pozostałe ważne oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium 

ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku 

od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy – 

Pzp. 

IX. Przepisy końcowe. 

1. Organizator poinformuje Uczestników o wyniku przetargu lub jego zamknięciu bez 

dokonania wyboru.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert i bez wskazywania przyczyn. 

3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 

bez konieczności przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.  

X. Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty; 

Załącznik nr 2 – Projekt umowy; 

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

XI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii 

Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)1: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Polski Związek Szermierczy z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Grójeckiej 65A, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000068765, 

2) Uzyskane dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 

niniejszego przetargu, a następnie zawarcia i wykonania umowy z wybranym 

oferentem (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

3) Uzyskane dane mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów: 

kancelarie prawne, firmy księgowe; 

 
1 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). 



 

4) W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji przysługujących 

praw, Oferent może skontaktować się z Administratorem poprzez dane 

teleadresowe zawarte w pkt 1; 

5) Dane pozyskane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia niniejszego przetargu 

są przechowywane przez okres 2 lat od dnia zakończenia przetargu, jednak nie 

krócej niż przez okres trwania umowy zawartej z wybranym w przetargu 

Wykonawcą;  

Dane osobowe pozyskane od Wykonawcy wybranego w przetargu, z którym 

została zawarta umowa, przechowywane są do końca okresu przedawnienia 

potencjalnych roszczeń z niej wynikających; 

6) Podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest dobrowolne, lecz niezbędne 

do celów uczestnictwa w przetargu; 

7) Oferent ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych; 

8) Oferent ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza 

przepisy RODO; 

9) Administrator dokłada najwyższych starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, 

techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich 

przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 

nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 

wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 



 

 

Załącznik nr 1  

                            Wzór 

 FORMULARZ OFERTOWY 

1. Dane dotyczące Oferenta: 

a) Nazwa (firma) albo imię i nazwisko oraz siedziba albo miejsce zamieszkania 

i adres: ............................................................................................................................... 

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

b) nr tel.: ............................................................................................................................. 

c) REGON: ............................................................................................................................... 

d) NIP: ...................................................................................................................................... 

e) e-mail: ................................................................................................................................. 

Składamy ofertę na świadczenie usług przewozu zawodników i pracowników Polskiego 

Związku Szermierczego  w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku (znak sprawy: 

4/2022). 

 

  

Stawka z 1 

km w RP zł 

brutto 

Stawka za1 

km zagranicą 

zł brutto 

Minibus 16 osób + 

kierowca   

Minibus 20 osób + 

kierowca   

Minibus 25 osób + 

kierowca   

Autokar 30 osób + 

kierowca   

Autokar 50 osób + 

kierowca   

 

Cena oferty brutto = stawka brutto za 1 km przewozu MINIBUSAMI (16+20+25 

osobowymi) na terenie kraju + stawka brutto za 1 km przewozu MINIBUSAMI 

(16+20+25 osobowym) poza granicami kraju + stawka brutto za 1 km 

AUTOBUSAMI (30+50 osobowymi) na terenie kraju + stawka brutto za 1 km 

AUTOBUSAMI (30+50 osobowymi) poza granicami kraju i wynosi ……………. 

(słownie: ………………………………………………………….). 

2. Cena razem  brutto oferty  (*)……….……………. zł. (słownie: …………………………….) 



 

3. Oświadczam, że pojazdy realizujące usługę przewozu osób w niniejszym 

postepowaniu  posiadają europejski standard emisji spalin EURO 6. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i bezwarunkowo akceptujemy warunki przetargu  

i zobowiązujemy się do podpisania Umowy na warunkach zawartych ogłoszeniu w 

miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. 

5. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że prace związane z realizacją zamówienia zamierzamy wykonać 

osobiście/zamierzamy powierzyć Podwykonawcom* w następującym zakresie: 

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

7. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ……… do ……… 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / oferta nie zawiera informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

adres: e-mail – pzszerm@pzszerm.pl. 

9. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:  

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru/aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej wystawiony/e w dniu ..............................; 

b) Kopia zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym 

mowa w ar. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 58 ze zm.), 

c) Kopia licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, o 

której mowa w art. 5 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o transporcie 

drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (tekst jednolity Dz. U. 2019r. 

poz. 1412 ze zm.), 

d) Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie 

drogowym, 

e) Polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 

100 tys. zł. 

 

 

Miejscowość ………………......  dnia ………………..........               .............................. 

(podpisy osób wskazanych 

w dokumencie uprawniającym do 

występowania w obrocie prawnym lub 

posiadających pełnomocnictwo) 

 

mailto:pzszerm@pzszerm.pl


 

Załącznik nr 2 

Projekt umowy  

 

 

Zawarta w dniu .............................. w Warszawie, pomiędzy: 

1. Polski Związek Szermierczy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelazna 67 lok. 73, wpisany 

do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 

oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 

0000026967; REGON: 000866449; NIP: 5261286191, reprezentowanym przez:  

 

Dyrektora Generalnego – Jacka SŁUPSKIEGO 

Głównego Księgowego – Annę KRAWCZYK 

 

 zwanego w dalszej części umowy: „Zamawiającym”,  

a 

2. ……………………………………………………….  z siedzibą …………   przy ulicy 

……………………….., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla ........................... w .......................................... Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………….. NIP 

……………………………..,  

reprezentowaną przez: 

 

................................................................................................................. 

 

................................................................................................................. 

 zwaną w dalszej części umowy: „Wykonawcą”, 

zwane dalej ,,Stronami”. 

Do wykładni postanowień umowy stosuje się zapisy ogłoszenia,  

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu zawodników 

i pracowników   Polskiego Związku Szermierczego. 

2. Zamówienie obejmuje wykonanie usług publicznego transportu drogowego, 

a w szczególności planuje się wyjazdy zawodników z różnych miejsc w Polsce 

(głównie: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Toruń)  po Europie (np. Bratysława, 



 

Zagrzeb, Budapeszt) ze sprzętem szermierczym o wymiarach 140 cm x 80 cm x 40 

cm. 

Planowane miejsca dojazdów jak i ilość osób mogą ulec zmianie, co związane jest 

z możliwością zmiany miejsca rozgrywania zawodów oraz zmianą ilości osób 

podróżujących, co powiązane jest z zamówieniem mniejszego lub większego 

rodzaju transportu. 

3. Łączna planowana ilość tras w ciągu trwania umowy wyniesie około 120.000 km. 

4. Transport odbędzie się na terenie Europy. W sytuacjach wyjątkowych odbywać się 

będzie w soboty i w niedzielę po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. 

5. Wykonawca usługę transportu świadczyć będzie pojazdami marki 

……………………….. model ………………….  

6. Koszty pobytu i wyżywienia kierowcy w miejscach docelowych pokrywa 

Wykonawca. 

7. Każdorazowo trasę przejazdu ustalał będzie Zamawiający lub osoba wyznaczona 

przez Polski Związek Szermierczy jako dysponent pojazdu.  

§ 2. 

Realizacja umowy 

1. Wykonanie zobowiązany jest każdorazowo być gotów do świadczenia usługi 

zgodnie z przedmiotem zamówienia w ciągu dwóch dni od przekazania przez 

Zamawiającego informacji o potrzebie świadczenia usługi.  

2. Wykonawca wykona usługę stanowiącą przedmiot umowy angażując własnych 

pracowników. 

3. Wykonawca odpowiada za straty wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia 

przewożonych osób i mienia lub uszkodzenie przewożonego mienia w wysokości 

ustalonej na podstawie protokołu sporządzonego na tę okoliczność 

i podpisanego przez obie strony. 

4. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów 

prawa oraz odpowiada za właściwą organizację pracy. 

5. Usługa transportu będzie wykonywana pojazdami sprawnymi technicznie, 

posiadającymi Europejski Standard Emisji Spalin (minimum EURO 6), posiadającymi 

sprawne pasy bezpieczeństwa dla każdego uczestnika podróży. Wykonawca 

zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedstawić aktualne badanie 

techniczne. 

6. Wykonawca oświadcza, że pracownicy zatrudnieni na stanowisku kierowcy 

posiadają stosowne uprawnienia do prowadzenia pojazdu. 

7. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji technicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych, 

organizacyjnych i danych osobowych pozyskanych od Zamawiającego lub 

mających z nim związek, uzyskanych w trakcie współpracy, niezależnie od formy ich 

pozyskania i ich źródła, 



 

8. Wykonawca oświadcza, że pracownik wykonujący usługę będzie posiadał  aktywny 

telefon komórkowy w celu zapewnienia stałego kontaktu z przedstawicielem 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się podstawić pojazd w miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

10. W przypadku awarii pojazdu na trasie, Wykonawca jest zobligowany do 

zorganizowania transportu zastępczego na koszt Wykonawcy z uwzględnieniem 

czasu rozpoczęcia zawodów sportowych. 

11. Wykonawca przy wykonywaniu usługi zobowiązuje się zabezpieczyć sprzęt celem 

uniknięcia jego zniszczenia lub uszkodzenia. 

12. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności 

gospodarczej 

w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego. 

13. Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualną polisę ubezpieczeniową od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, której 

kopia stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

14. Po wykorzystaniu 80% wartości brutto umowy, Wykonawca ma obowiązek 

powiadomić pisemnie Zamawiającego.  

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie nie przekraczające 

łącznej kwoty z oferty, tj.: 

netto: ………………..zł, (słownie: ……………………….. złotych),  

brutto:………………..zł (słownie:  ……………………….. złotych). 

  

Stawka za1 

km w RP 

zł brutto 

Stawka za 1 

km 

zagranicą 

zł brutto 

Minibus 16 osób + 

kierowca   

Minibus 20 osób + 

kierowca   

Minibus 25 osób + 

kierowca   

Autokar 30 osób + 

kierowca   

Autokar 50 osób + 

kierowca   



 

Kilometry liczone będą od podstawienia samochodu, o którym mowa w § 2 ust. 9 

do miejsca docelowego usługi.  

2. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotowej umowy następować będzie 

za faktycznie zrealizowaną usługę. 

3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi  będzie następować na podstawie 

faktury wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę, nie później niż w terminie 14 

dni od ostatniego dnia, w którym została wykonana usługa. Wykonawca załączy 

rozliczenie godzin pracy oraz ilość przejechanych kilometrów, potwierdzone przez 

upoważnionych przedstawicieli stron. 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu 

Zamawiającego na fakturze na adres: Polski Związek Szermierczy 02 - 094 Warszawa 

ul. Grójecka 65a. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego 

na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

§ 4. 

Termin wykonania umowy 

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31 

grudnia 2023 r. lub do wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust. 1 i wchodzi w życie 

z dniem podpisania. 

§ 5. 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej. 

§ 6. 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, bez 

wypowiedzenia jeżeli Wykonawca naruszy w sposób istotny postanowienia umowy. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę za miesięcznym terminem 

wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po tym, 

w którym dokonano wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia liczy się od dnia 

otrzymania pisma przez drugą stronę (forma pisemna wysłana e-mailem, fax-em, 

listownie). 

3. Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą umowę za miesięcznym terminem 



 

wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po tym, 

w którym dokonano wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia liczy się od dnia 

otrzymania pisma przez drugą stronę. 

4. Wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę bez zachowania terminu 

wypowiedzenia z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego skutkuje zapłatą 

kary umownej dla Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy.  

§ 7. 

Kary umowne 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 

przed rozpoczęciem wykonywania umowy z winy leżącej po stronie 

Zamawiającego w wysokości 20% wartości umowy brutto. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 

przed rozpoczęciem wykonywania umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy  

w wysokości 20% wartości umowy brutto. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nienależytego 

wykonania obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 1, w wysokości: 

a) 30 % od wartości danej usługi transportu (pojedynczego zlecenia)  

w odniesieniu do usługi transportu o wartości nieprzekraczającej 3.000,00 

brutto za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania; 

b)  10 % od wartości danej usługi transportu (pojedynczego zlecenia)  

w odniesieniu do usługi transportu o wartości przekraczającej 3.000,00 

brutto za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w kwocie 40,00 brutto zł za każdy dzień 

zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3.  

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za niewłaściwe zabezpieczenie 

przewożonego mienia lub jego uszkodzenie w wysokości odpowiadającej wartość 

szkody.  

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwoty z tytułu kary 

umownej z przypadającej do zapłaty faktury Wykonawcy. 

7. Za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, Zamawiający ma prawo 

naliczyć karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki. 

8. Kary umowne stają się wymagalne z dniem zaistnienia podstaw do ich naliczenia. 

9. W przypadku gdy wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej przez 

Zamawiającego szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego w wysokości przewyższającej kary umowne wg 

zasad ogólnych. 

10. Zamawiający nie odpowiada za szkody wyrządzone przy wykonywaniu umowy 

przez Wykonawcę osobom trzecim. 

11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości 

umowy brutto. 



 

§ 8. 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, 

a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 

publiczną w rozumieniu art.1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1429 z późn. zm.), która podlega 

udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, 

zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie 

obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej-również w zakresie firmy. 

3. Podmiot przekazujący osobom trzecim dane osobowe na mocy 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 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 

r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) jest zobowiązany poinformować o treści ,,Klauzuli 

informacyjnej o Przetwarzaniu Danych Osobowych” zamieszczonej na stronie 

internetowej pod adresem: 

http://www.pzszerm.pl/static//upload/files/PP.pdf#top_static_site/. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych  osobowych  przez  Polski Związek Szermierczy  w  Warszawie  

okazaną  mu przy podpisaniu umowy. Zamawiający informuje, że w związku 

z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych „RODO”), administratorem danych osobowych udostępnionych przez 

Zamawiającego dobrowolnie, w celu realizacji umowy, jest Polski Związek Szermierczy  

w Warszawie (02-094) przy  ul. Grójeckiej 65a.  

5. Wykonawca oświadcza, że w stosunku do danych osobowych osób, których dane 

dotyczą, przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy, dla których 

administratorem jest Polski Związek Szermierczy  w Warszawie, dokonał on w imieniu 

Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO. 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie pisma będą dostarczane na adresy Stron wskazane w umowie. Nie 

odebranie pisma przez którąkolwiek ze Stron - Strony niniejszej umowy uznają za 

skutecznie doręczone. 

2. Osobami upoważnionymi przez Strony do kontaktów przy wykonywaniu umowy 

będą: 

- ze strony Zamawiającego: …………………… tel. 

- ze strony Wykonawcy: …………………tel. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha3te
http://www.cmentarzekomunalne.com.pl/klauzula-informacyjna/


 

3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć na tle wykonania umowy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego Strony  będą dążyły do 

polubownego załatwienia sporu. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną całość. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

Załączniki: 

1) Kopia oferty Wykonawcy, 

2) Kopia polisy OC Wykonawcy 

3) Pełnomocnictwo (o ile wykonawca działa przez pełnomocnika). 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

.................................        ................................. 

 

 

 



 

Załącznik nr 3  

 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

(dalej: „Umowa”) 

 

 

Zawarta w dniu __________________ 2022 r. w______________ pomiędzy:  

 

Polskim Związkiem Szermierczym z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 65A,  

02-094 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000068765 o numerze NIP 525-14-08-089 

 

reprezentowany przez: 

_____________________ - __________________  

_____________________ - __________________ 

 

 

zwanym / zwaną dalej „Administratorem”  

 

a 

______________________, zamieszkałym w _________________________ przy ulicy 

_____________________________________  

 

zwaną dalej „Procesorem” 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.  

 

Zważywszy, że: 

I. Strony w dniu ____________ zawarły umowę ____________________ o numerze 

___________, której przedmiotem jest _________________ (dalej: „Umowa Główna”); 

II. obowiązuje 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) – dalej: „RODO”; 

III. zachodzi potrzeba uregulowania kwestii bezpieczeństwa danych osobowych, 

które są przetwarzane w związku z realizacją Umowy Głównej; 

 

Strony zawierają niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na 

niżej wskazanych warunkach. 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych 

w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO w stosunku do danych, które na mocy Umowy 

będą powierzone Procesorowi.  



 

2. Procesor oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej: 

a) profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętych 

Umową i Umową Główną,  

b) posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne  

i organizacyjne; 

c) daje rękojmię należytego wykonania Umowy.  

3. Na żądanie Administratora Procesor przekaże Administratorowi stosowne 

referencje, wykaz doświadczenia, informacje finansowe lub inne dowody, że 

Procesor zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO 

i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

4. Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO Administrator powierza Procesorowi 

przetwarzanie danych osobowych na warunkach wskazanych w Umowie.  

 

§ 2 

Zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych 

1. Procesor będzie przetwarzał dane osobowe na udokumentowane żądanie 

Administratora w celu niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy Głównej.  

2. Procesor może przetwarzać dane osobowe tylko w zakresie i w czasie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy Głównej.  

3. Charakter przetwarzania danych osobowych wynika z Umowy Głównej.  

4. Przetwarzanie danych osobowych przez Procesora może odbywać się w sposób 

zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.  

5. Procesor będzie przetwarzał dane osobowe następujących kategorii osób: 

zawodników polskiej kadry narodowej w zapasach, członków sztabu 

szkoleniowego, pracowników PZS. 

6. Procesor będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych: imię, 

nazwisko, pesel. 

§ 3 

Podpowierzenie 

1. Procesor może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcy (dalej: „Podwykonawca”) jedynie w celu 

wykonania Umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora.  

2. Przekazanie danych Podwykonawcy nie może doprowadzić do przekazania 

danych osobowych poza EOG. 

3. Podwykonawca powinien spełniać te same gwarancje i obowiązki, które zostały 

nałożone na Procesora w Umowie. 

4. Podwykonawca nie może przetwarzać powierzonych danych osobowych 

w zakresie szerszym niż wynika to z Umowy.   

5. Procesor zobowiązuje się do zawarcia w Podwykonawcą pisemnej umowy 

podpowierzenia przetwarzania danych osobowych o treści i zakresie 

odpowiadającym Umowie.  

6. Procesor informuje Administratora o wszelkich zmianach Podwykonawców i daje 

możliwość wyrażenia przez Administratora sprzeciwu wobec tych zmian.  

 



 

§ 4 

Sposób wykonania Umowy  

1. Procesor daje gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych wynikających z RODO, które to środki spełniają wymogi RODO 

oraz chronią prawa osób, których dane dotyczą.  

2. Procesor zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

do ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, 

o których mowa w art. 32 RODO. 

3. Procesor zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych mu na mocy Umowy danych osobowych.  

4. Procesor zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa 

w art. 28 ust. 3 pkt b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które 

upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, 

zarówno w trakcie współpracy z Procesorem jaki po zakończeniu współpracy.  

5. Procesor zobowiązuje się udzielać wszelkiego wsparcia Administratorowi 

w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązku odpowiadania na 

żądania osoby, której dane dotyczą i realizacji praw tych osób zgodnie 

z rozdziałem III RODO oraz wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 

32−36 RODO.  

§5 

Obowiązki Administratora 

Administrator zobowiązany jest współdziałać z Procesorem w wykonaniu Umowy oraz 

udzielać Procesorowi stosownych wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności 

poleceń Administratora.  

§ 6 

Powiadomienie o naruszeniach bezpieczeństwa danych osobowych 

1. Procesor niezwłocznie powiadamia Administratora o każdym podejrzeniu 

naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych nie później niż w ciągu 24 

godzin od ujawnienia naruszenia. 

2. Procesor umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach 

wyjaśniających i bez zbędnej zwłoki informuje Administratora o ustaleniach, 

w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.  

3. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia powinno być przesłane wraz z wszelką 

niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi 

spełnienie obowiązku powiadomienia właściwych organów nadzoru. 

4. Procesor niezwłocznie informuje Administratora, że jego zdaniem wydane mu 

polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów prawa.  

 

§ 7 

Nadzór 

1. Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych 

po uprzednim poinformowaniu Procesora o planowanej kontroli.  

2. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do: 



 

a) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane 

osobowe; 

b) wglądu do systemów, w których przetwarzane są powierzone dane osobowe; 

c) wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem powierzonych danych 

osobowych.  

3. Administrator uprawniony jest do żądania od Procesora udzielania informacji 

dotyczących przebiegu przetwarzania danych osobowych oraz udostępnienia 

rejestrów kategorii czynności przetwarzania w zakresie, w jakim dotyczą one 

danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy.  

4. Procesor:  

a) udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

zgodności działania Administratora z przepisami RODO; 

b) umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie 

audytów lub inspekcji; 

c) współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji. 

 

 

§ 8 

Odpowiedzialność 

1. Procesor odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem: 

a)  w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada 

bezpośrednio na Procesora, lub 

b) gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew 

tym instrukcjom.  

2. Procesor odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub 

niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.  

3. Jeżeli Procesor powierzy dalej przetwarzanie danych osobowych innym 

podmiotom (Podwykonawcom), to odpowiada on za działania lub zaniechania 

Podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.  

 

§ 9 

Usunięcie powierzonych danych osobowych 

1. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Procesor nie może dalej 

przetwarzać powierzonych danych osobowych. 

2. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Procesor jest zobowiązany do: 

a) usunięcia powierzonych danych osobowych i ich kopii lub 

b) zwrotu powierzonych danych Osobowych, 

- chyba że Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub 

prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie danych 

osobowych.  

3. Procesor usunie powierzone mu dane osobowe w terminie 10 dni od rozwiązania 

Umowy, chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej. 

4. W terminie 14 dni od zakończenia obowiązywania Umowy, Procesor złoży 

Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie 

wszystkich danych osobowych. W przypadku opóźnienia w przekazaniu 

oświadczenia, Administrator może dochodzić od Procesora kary umownej 



 

w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia. Zastrzeżona kara umowna nie 

wyłącza dochodzenia odszkodowania przewyższającego, na zasadach 

ogólnych.  

 

§ 10 

Przekazywanie danych poza EOG 

1. Procesor zobowiązuje się nie przekazywać powierzonych mu danych osobowych 

poza EOG.  

2. Przekazanie powierzonych danych osobowych poza EOG może nastąpić 

wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Administratora, przy czym zgoda ta musi 

być udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 11 

Czas trwania Umowy 

1. Umowa jest zawarta na czas trwania Umowy Głównej. W momencie rozwiązania 

lub wygaśnięcia Umowy Głównej, Umowa również ulega rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu.  

2. Administrator może rozwiązać Umowę w każdym czasie, jeżeli Procesor 

przetwarza dane osobowe sprzecznie z zasadami określonymi w Umowie lub 

w RODO.  

 

§ 12 

Osoby kontaktowe 

1. W sprawie realizacji postanowień Umowy Strony wyznaczają następujące osoby 

kontaktowe: 

 Administrator Procesor 

Imię i nazwisko   

Numer telefonu    

Adres email   

 

2. Zmiana danych osób kontaktowych nie wymaga zmiany Umowy w formie 

pisemnej, a jedynie mailowego poinformowania. 

3. Administrator nie ma wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych. 

4. Procesor nie ma wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych.  

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy, a Umowy Głównej,  

w odniesieniu do ochrony danych osobowych, pierwszeństwo mają 

postanowienia Umowy. 

2. Umowa wchodzi w życie w dniu ____________________.  



 

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego oraz RODO. 

4. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

5. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

6. Wszelkie spory, które mogłyby wyniknąć w trakcie realizacji Umowy będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.  

 

 

 

 

____________________ 

Administrator 

____________________ 

Procesor 

 

 

 


