UMOWA DZ-2501/………..
zawarta w dniu …….. r. pomiędzy Państwowym Instytutem Weterynaryjnym –
Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100
Puławy, działającym w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Gospodarczy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem
0000118357, posiadającym NIP 716-00-10-761, REGON 000080252, reprezentowanym
przez:
 Dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw. - dyrektor
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, a
…………………………., zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”.
§1
1. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji administratora
bezpieczeństwa informacji oraz wdrożenia dokumentacji systemu ochrony danych
osobowych.
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
- pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i wykonywaniem wszelkich
obowiązków z tym związanych łącznie z reprezentowaniem Instytutu np.: przed GIODO,
sądami itp,
- aktualizacja polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
- aktualizacja instrukcji zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane
osobowe.
- opracowanie wymaganych wzorów tj. imiennego upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych, ewidencji osób upoważnionych, Polityki Kluczy, oświadczeń osób
przetwarzających dane osobowe i innych dokumentów gwarantujących odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne podnoszące bezpieczeństwo zbiorów danych osobowych.
- wyodrębnienie i aktualizacja zbiorów danych osobowych.
- określenie rodzaju i zakresu przetwarzania danych osobowych w poszczególnych zbiorach.
- przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Zamawiającego dla nowoprzyjętych pracowników w
zakresie ochrony danych osobowych.
3. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
tj.:
- Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z dnia
2015.12.16 z późń. zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
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organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).
- Wytycznymi, decyzjami i orzeczeniami Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.
§2
Wykonawca zobowiązuje się wymienione w § 1 czynności wykonywać w terminie od
01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.
§3
1. Wykonawca będzie świadczyć usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi
praktykami przyjętymi przy świadczeniu tego rodzaju usług.
2. Wykonawca będzie wykonywał czynności administratora bezpieczeństwa informacji w
wymiarze niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu w materiałach,
dokumentacji, oprogramowaniu, sprzęcie komputerowym, urządzeniach i innych środkach
technicznych, chyba że szkoda powstałaby również w przypadku, gdyby Wykonawca
zaniechał działania, do którego był zobowiązany.
4. Wykonawca z chwilą wydania Zamawiającemu przeniesie na Zamawiającego własność
rzeczy, których wykonanie wynikało z charakteru usług oraz autorskie prawa majątkowe
do wszelkich ekspertyz, opinii i innych dokumentów powstałych w ramach świadczenia
usług na następujących polach eksploatacji:
1/ zwielokrotniania dowolna techniką
2/wprowadzania do pamięci komputera,
3/rozpowszechniania w dowolny sposób
4/ wprowadzania zmian wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, nie później niż z chwilą rozwiązania lub
wygaśnięcia umowy, wszelkie wskazane wyżej dokumenty wraz z ich szczegółowym
wykazem.
6. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o zachowaniu tajemnicy
służbowej.
§4
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały i dokumentację niezbędne do realizacji
niniejszej umowy.
2. Ponadto Zamawiający zobowiązuje się do:
- informowania Wykonawcy o zamiarach wprowadzenia zmian organizacyjnych, które
mają lub mogą mieć wpływ na świadczenie usług,
- zapewnienie Wykonawcy możliwości wykonywania pracy w uzgodnionych z
Zamawiającym godzinach.
§5
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z
umowy.
2. Wykonawca oświadcza, ze umowę wykonywać będzie bez udziału podwykonawców.

2

3. Wykonawca oświadcza, że jest firmą zawodowo trudniącą się wykonywaniem usług
wchodzących w zakres niniejszej umowy.
§6
1. Strony ustalają, że za wykonane czynności będące przedmiotem umowy Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne w kwocie: netto ………. zł (słownie:
………………, …… groszy złotych),
brutto ………. zł (słownie: …………………… złotych, …… groszy) zgodnie ze
złożoną ofertą z dnia ………… r.
2. Łączna wartość brutto zamówienia w okresie obowiązywania umowy wynosi ………. zł
(słownie: ………………………….. złotych, ….. groszy), wartość netto ………. zł
(słownie: …………………………….. złotych, …………. groszy),
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 obejmuje wszelkie koszty związane z
wykonywaniem przedmiotu umowy.
§7
1. Podstawę zapłaty wynagrodzenia stanowić będą faktury VAT przekazane
Zamawiającemu w terminie do 30-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
usługa została wykonana.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty za fakturę/rachunek w terminie 21 dni licząc od daty
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.
§8
1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją prac będących
przedmiotem umowy mogą być wykorzystane tylko w celu wykonania tych prac.
Wykonawca będzie zachowywał zasady poufności w stosunku do wszystkich pozyskanych
w trakcie realizacji umowy informacji w okresie 3 lat od wygaśnięcia umowy lub jej
rozwiązania.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych,
jeżeli dane pozyska w trakcie lub w związku z realizacją umowy.
3. Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe, których jest
Administratorem, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
4. Przekazanie danych do przetwarzania następuje wyłącznie w zakresie i celu związanym z
wykonaniem niniejszej umowy, w szczególności w zakresie związanym z przejęciem
przez osobę wskazaną przez Wykonawcę pełnieniem funkcji Administratora
Bezpieczeństwa Informacji.
5. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w
art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych, oraz spełnia wymagania określone w
przepisach, o których mowa w art. 39a tejże ustawy.
§9
Każda ze stron może umowę rozwiązać z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
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