
Umowa nr                                             

IT-SS.1332.8.2017
     (znak sprawy)

W dniu .................................. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie,
Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, REGON 431019514,
reprezentowaną przez: 
.........................................................................................................................
zwaną dalej „Zamawiającym” 
– a ....................................................................................................................,
z siedzibą w .....................................................................................................
reprezentowanym przez ......................................................................................
– zwanym dalej „Wykonawcą” –
w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania, w którym oferta Wyko-
nawcy uznana została za najkorzystniejszą, zawarta została umowa o następującej tre-
ści:

§ 1

Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  prace  o  charakterze
usługowym, polegające na prowadzeniu działalności serwisowej eksploatowanego przez
Zamawiającego systemu informatycznego do rozliczania tytułów wykonawczych TAXI+,
zwanego dalej Systemem, oraz współpracujących z nim palmtopów przeznaczonych do
elektronicznej obsługi przydziałów służb, zwanych dalej Palmtopami.

§ 2

1. Prace określone w § 1 obejmują:
1) udzielanie pisemnych i telefonicznych konsultacji w zakresie posługiwania się Sys-

temem i Palmtopami;
2) bezzwłoczne podejmowanie niezbędnych czynności  zmierzających do wyelimino-

wania nieprawidłowości pracy Systemu oraz usunięcie ich w terminie:
- 3 dni roboczych – przy nieprawidłowościach uniemożliwiających pracę Systemu,
- 7 dni roboczych – przy innych nieprawidłowościach;

3) wykonywanie zmian w funkcjonowaniu i konfiguracji Systemu zgodnie z wymaga-
niami Zamawiającego, zakresem merytorycznym wyznaczonym organowi egzeku-
cyjnemu Zamawiającego przez ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji oraz możliwościami technologicznymi Systemu;

4) udzielanie pomocy przy zabezpieczeniu danych oraz podejmowanie działań inter-
wencyjnych (np. odzyskiwanie danych możliwych do odtworzenia);

5) dostarczanie do samodzielnej instalacji nowych wersji Systemu i oprogramowania
Palmtopów, które powstaną w okresie serwisu informatycznego;

6) udostępnianie urządzeń zastępczych na czas naprawy niesprawnych Palmtopów;
2. Wykonawca zapewnia poufność wszystkich danych, do których ma dostęp w wyniku

wykonywania  czynności  związanych  z  realizacją  niniejszej  umowy,  zarówno  w  jej
trakcie jak i po jej wygaśnięciu.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przed-
miotu umowy.
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2. Wykonawca oświadcza, że posiada prawa wyłączne do Systemu w zakresie jego mo-
dyfikacji, wdrażania zmodyfikowanego oprogramowania, udzielania licencji na korzysta-
nie z wykonanych modyfikacji, świadczenia usług opieki serwisowej nad zmodyfikowa-
nym oprogramowaniem.

§ 4

1. Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania tajemnic ustawowo chronio-
nych, w których posiadanie weszły w związku z realizacją umowy.
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe przetwarzane przez System
objęte są ochroną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922).
3. W celu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy dane zawar-
te w zbiorach danych osobowych zawartych w Systemie.

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej pomocy niezbędnej do termino-
wego wywiązania się z umowy przez Wykonawcę, a w szczególności do:

1) wytypowania odpowiednio upoważnionej osoby, odpowiedzialnej ze strony Zama-
wiającego za sprawy formalne i merytoryczne objęte niniejszą umową;

2) udzielania Wykonawcy wszelkich potrzebnych informacji;
3) przeprowadzenia niezbędnych zmian organizacyjnych;
4) terminowego wykonywania podjętych wspólnie ze Wykonawcą ustaleń;
5) zorganizowania regularnego wykonywania poprawnych kopii  bezpieczeństwa da-

nych Systemu na przeznaczonych do tego nośnikach i udostępnienia ich w celach
serwisowych na każde życzenie Wykonawcy.

§ 6

1. Czynności  wynikające  z  realizacji  §  2,  a  także  inne  czynności  wdrożeniowe  i
konserwacyjne,  będą  wykonywane  przez  Wykonawcę  odpłatnie  wg  następujących
zasad:
1)   opłata  serwisowa  za  System  –  ryczałt  miesięczny  …………  zł  (słownie:
……………………) brutto, w tym netto ………………… i podatek VAT w wysokości
……………………;
2)  opłata serwisowa  za  każdy  objęty  Palmtop  –  ryczałt  miesięczny  …………  zł
(słownie:  ……………………) brutto,  w tym netto  ………………… i  podatek  VAT w
wysokości ……………………;
3. W przypadku zmiany podatku VAT do podstawowej stawki opłaty serwisowej należy
doliczyć obowiązującą nową stawkę podatku VAT.
4.  Całkowita  wartość  umowy  nie  może  przekroczyć  łącznej  kwoty  brutto
….......................  (…........................................)  zł,  w  tym  wynagrodzenie  netto  w
kwocie  ………..…………...….....................  (.............................................)  zł  oraz
podatek VAT w kwocie …................................ (.....................................) zł. 

2. Płatność ze środków Budżetu Miasta Lublin na rok 2018, dział 750, rozdział 75023,
paragraf ......, zadanie ................................................
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3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na
osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

§ 7

2. Faktura za opłatę serwisową wystawiana będzie przez Wykonawcę w miesiącu, które-
go dotyczy opłata.

3. Faktura za usługi wykonane na wniosek Zamawiającego w jego siedzibie wystawiana
będzie przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty ich wykonania.

4. Zamawiający wpłaci wartość faktury na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty jej
otrzymania.

5. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 2, Za-
mawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 0,5 % wartości opłaty
serwisowej określonej w § 6 ust 1 pkt 1) za każdy dzień zwłoki.

6. W przypadku, gdy wysokość kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 5 przekroczy
7 % wartości opłaty serwisowej, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia
od zapłaty opłaty serwisowej określonej w § 6 ust 1 pkt 1).

7. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania ustawowych odsetek w przypadku nie-
terminowych wpłat należności.

§ 8

1. Zamawiający oświadcza, że powierza Wykonawcy a Wykonawca oświadcza, że wyra-
ża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zbiorze danych osobo-
wych o nazwie „SYSTEM ROZLICZANIA TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH”, wpisanym
do ewidencji GIODO pod nr księgi 021547.

2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych obowiązuje w czasie trwania umowy.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji czynności określonych

w § 1 i § 2 umowy.
4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje następujące kategorie danych: imiona, na-

zwiska i nazwy dłużników, adresy: zamieszkania, zameldowania, do korespondencji
i siedziby, imiona ojca, imiona matki, numery: PESEL, NIP, REGON, daty urodzenia,
daty zgonu, informacje dotyczące składników majątku dłużników.

5. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych
przed rozpoczęciem przetwarzania danych dysponuje i będzie dysponował w trakcie
trwania umowy odpowiednimi środkami zabezpieczającymi zbiory danych osobowych,
o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz spełnia i bę-
dzie  spełniał  w  trakcie  trwania  umowy  wymagania  określone  w  art.  39a  ustawy
o ochronie danych osobowych wobec podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie
danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych oso-
bowych 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).

6. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania kontroli prawidłowości przetwarza-
nia przez swoich pracowników powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
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7. Wykonawca upoważni  swoich  pracowników  do  przetwarzania  danych  osobowych
oraz  będzie  prowadził  ewidencję  osób  upoważnionych  do  przetwarzania  danych
osobowych, tak żeby ewidencja była stale aktualna.

8. Wykonawca zachowa powierzone do przetwarzania dane osobowe, jak i sposoby ich
zabezpieczania w tajemnicy.

9. Wykonawca nie ma prawa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych
innemu podmiotowi bez pisemnej zgody Zamawiającego.

10. Zamawiający ma prawo przez cały okres objęty Umową kontrolować poprawność
zabezpieczeń i przetwarzania danych przekazanych Wykonawcy.

11. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później  jednak niż w ciągu 3 dni od
wystąpienia określonego zdarzenia lub powzięcia określonej informacji, poinformować
Zamawiającego jeżeli:

1) nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych
osobowych lub zapewnić zgodności ich przetwarzania z prawem;

2) wystąpi  incydent  związany  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  polegający,
w szczególności, na ujawnieniu danych osobowych osobom nieuprawnionym, utra-
cie  danych  osobowych,  utracie  nośników  danych  zawierających  dane  osobowe
przetwarzane przez Wykonawcę;  

3) otrzyma informację o planowanej u Wykonawcy kontroli organu nadzoru, w szcze-
gólności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; 

4) otrzyma żądanie udostępnienia powierzonych do przetwarzania danych osobowych,
pochodzące od osoby trzeciej; 

5) otrzyma żądanie osoby, której dane dotyczą, dotyczące zaprzestania przetwarzania
jej danych osobowych lub udzielenia informacji o zakresie, celu lub sposobie prze-
twarzania  powierzonych  do  przetwarzania  danych  osobowych  lub  jakichkolwiek
innych informacji dotyczących przetwarzania danych jej dotyczących.

12. Wykonawca  zobowiązuje  się  na  bieżąco  śledzić  zmiany  przepisów  prawnych
dotyczących  ochrony  danych  osobowych  i  dostosowywać  procedury  wewnętrzne
i sposoby zabezpieczenia danych osobowych, do aktualnych wymagań prawnych.

13. Wykonawca po zakończeniu umowy zobowiązuje się zaprzestać przetwarzania da-
nych osobowych i pozbawić swoich pracowników dostępu do nich oraz trwale usunąć
ich kopie ze swoich systemów informatycznych i nośników danych.

14. Wykonawca odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które po-
wstały w związku z nienależytym przetwarzaniem powierzonych do przetwarzania da-
nych osobowych.

 § 9

1. Danymi  poufnymi  są  informacje  i  dokumenty  przekazywane  przez  strony,
w szczególności:  dane  finansowe,  informacje  organizacyjne,  informacje  dotyczące
produktów informatycznych, parametry techniczne i konfiguracyjne systemów, dane
dotyczące instalacji sieci komputerowej oraz stosowanych zabezpieczeń dostępu do
sieci i systemów.

2. Strony  Umowy  zobowiązują  się  do  zachowania  w  tajemnicy  danych  uzyskanych
w związku z jej realizacją oraz zobowiązują się do wykorzystania tych danych ściśle
w związku z wykonywaniem Umowy.
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3. Strony zobowiązują się w szczególności do przechowywania danych poufnych drugiej
strony  w  sposób  uniemożliwiający  dostęp  do  nich  osób  nieuprawnionych  oraz
zabezpieczenia  danych  poufnych  drugiej  strony  w  taki  sposób,  w  jaki  strona
zabezpiecza własne dane poufne.

4. Stronom nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody, w żadnej formie, ani w całości,
ani  w  części  publikować,  wykorzystywać  ani  ujawniać  danych  poufnych  osobom
trzecim, zarówno w trakcie trwania Umowy jak i po jej zakończeniu.

5. Obowiązek poufności, wynikający z ust. 1-4 nie obejmuje informacji:
1) powszechnie znanych;
2) których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa;
3) ujawnianych audytorom i doradcom prawnym Stron, o ile zobowiążą się oni do za-
chowania poufności przekazywanych informacji na warunkach nie gorszych niż wyni-
kające z umowy;
4) które zostały uzyskane przez stronę we własnym zakresie, w sposób nie narusza-
jący postanowień Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa;
5) zapewniających dostęp do informacji publicznej.

6. W wypadku, gdy Strona zostanie zobowiązana nakazem sądu bądź organu publicz-
nego do ujawnienia informacji poufnych albo konieczność ich ujawnienia będzie wyni-
kała z przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym
fakcie drugą Stronę oraz poinformować odbiorcę informacji poufnych o ich poufnym
charakterze.

7. Obowiązek poufności, o którym mowa wyżej, wiąże Strony w trakcie obowiązywania
umowy oraz przez okres 5 lat od wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

§ 10

1. Umowa wchodzi  w życie  z  dniem jej  podpisania  z  mocą obowiązywania  od dnia
01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

2. Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy za uprzednim jednomiesięcznym
okresem wypowiedzenia.

 § 11

Wykonawca  oświadcza,  że  rezygnuje  z  prawa  do  prywatności,  o  którym  mowa
w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.
U. z 2016r., poz. 1764) dotyczącego ochrony danych osobowych w zakresie jego imienia
i nazwiska. *

 § 12

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważno-
ści.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, a także przepisy powołanych wyżej: ustawy o ochronie
danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicz-
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nych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatycz-
ne służące do przetwarzania danych osobowych.

3. Ewentualne spory wynikające z umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy
dla Zamawiającego.

4. Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

* nie dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną

.................................................. ..................................................
(Zamawiający) (Wykonawca)

..................................................
(Kontrasygnata Skarbnika)
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