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      Załącznik Nr 9 do SWZ  

(dotyczy wszystkich części) 

 

Projektowane postanowienia umowy 

Zawarta w dniu ………………………….. pomiędzy: 

 

Polską Agencją Kosmiczną z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-172), przy ul. Trzy 

Lipy 3, posiadającą NIP: 957-107-74-43 oraz REGON: 360992221,  

którą reprezentuje prof. dr hab. Grzegorz Wrochna – Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej  

zwaną dalej ,,Zamawiającym”, 

 

a 

 

………………………………….. z siedzibą w ……………………………………………, NIP: 

…………………… oraz REGON: ………………………., wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………………………..Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………………….., 

posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ………………………. zł pokryty w całości,  

którą reprezentują: 

1………………. 

2………………. 

 

zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”. 

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze 

zm.) oraz z uwzględnieniem treści Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których 

wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych w Polskiej Agencji Kosmicznej 

– została podpisana Umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Informacje ogólne oraz zasady realizacji przedmiotu Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie analizy pn. „Opracowanie i dostarczenie 

koncepcji nowatorskich projektów badawczych i użytkowych w przestrzeni kosmicznej wraz 

z oceną wykonalności”, wraz z opisem metodyki jej opracowania w następującym obszarze 

tematycznym: ……………………, w części ………………….., zwanej dalej „Przedmiotem 

zamówienia”.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy określonego w ust. 1 na 

warunkach przewidzianych w Umowie oraz zgodnie z:  
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1) Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do 

Umowy; 

2) Ofertą Wykonawcy, wraz z załącznikami, w szczególności z Analizą założeń do 

koncepcji, zawartą w  Załączniku Nr 2 do Umowy. 

 

§ 2 

Termin realizacji i dostawa 

1. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie w maksymalnym terminie do 6 tygodni od 

daty podpisania Umowy, jednak nie później niż do 15.12.2021 r.  

2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Oddziału Terenowego w Warszawie 

Polskiej Agencji Kosmicznej przy ul. Prostej 70, w jednym egzemplarzu w formie 

wydruku oraz w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym. 

 

§ 3 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie umiejętności, zasoby 

i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia 

oraz zobowiązuje się wykonać go z należytą starannością oraz zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego. 

2. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 

współdziałać z Zamawiającym i uwzględniać jego uwagi i spostrzeżenia. Zamawiający 

może wezwać Wykonawcę do przedstawienia dotychczasowych efektów wykonywania 

przedmiotu zamówienia na każdym etapie Umowy. 

3. Wykonawca, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, może podzlecać wszelkie 

czynności związane z realizacją Umowy innym podmiotom (dalej „Podwykonawcy”).   

4. Za działania lub zaniechania Podwykonawców, którym Wykonawca powierzył 

wykonanie zadań w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiada jak 

za własne.  

 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie brutto w wysokości ………………………… zł (słownie złotych: 

………………………) w tym 23% VAT, w tym wynagrodzenie brutto w wysokości 

………………….. zł, za udzielenie licencji. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury na wskazany w niej rachunek 

bankowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. 

3. Podstawą do wystawienia faktury jest, podpisany przez osobę upoważnioną przez 

Zamawiającego, protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 
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4. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania na fakturze numeru niniejszej Umowy. 

5. Faktura zostanie przekazana przez Wykonawcę do Oddziału Terenowego Polskiej 

Agencji Kosmicznej, ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa lub na adres e-mail: 

ksiegowosc@polsa.gov.pl lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF). W przypadku przekazania 

faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 

(https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF), Wykonawca zobowiązany jest do 

prawidłowego wypełnienia pól oznaczonych „numer umowy” oraz „referencje 

kupującego.” 

6. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę 

z tytułu zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, a także wyczerpuje wszelkie roszczenia 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu zawarcia i wykonania Umowy. 

8. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania zaliczek od Zamawiającego.  

9. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających 

z realizacji Umowy na rzecz osób trzecich.  

 

§ 5 

Procedura odbioru 

1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać przedmiot Umowy Zamawiającemu w terminie, 

o którym mowa w § 2 ust. 1. Do przekazanego przedmiotu Umowy Wykonawca załączy 

pisemne oświadczenie, że przedmiot Umowy został wykonany zgodnie 

z postanowieniami Umowy, z zachowaniem zasad bezstronności w zakresie 

analizowanych rozwiązań technologicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz, że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1, 

zobowiązany jest dokonać odbioru przedmiotu Umowy poprzez podpisanie protokołu 

odbioru, z zastrzeżeniem ust. 3-5. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego 

rozumiane jest jako przyjęcie przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń i upoważnia 

Wykonawcę do wystawienia faktury VAT. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik Nr 3. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu odbioru i pisemnego 

zgłoszenia zastrzeżeń w przypadku, gdy przedmiot Umowy posiada wady, a zwłaszcza 

gdy zostanie stwierdzone, że został opracowany niezgodnie z oczekiwaniami 

Zamawiającego i warunkami określonymi w Umowie.  

4. Wykonawca, zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń do ich uwzględnienia i usunięcia wad.  

5. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 

i prawnych.  

mailto:ksiegowosc@polsa.gov.pl
https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF
https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF
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§ 6 

Klauzula poufności 

1. Strony Umowy zobowiązują się, że w okresie obowiązywania Umowy, po jej 

rozwiązaniu lub po jej wygaśnięciu wszelkie dane lub informacje uzyskane w związku 

z wykonywaniem Umowy na temat stanu, organizacji lub interesów drugiej strony nie 

zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile 

nie wynika to z Umowy lub nie służy jej realizacji. 

2. Dane lub informacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być przekazywane pośrednio 

lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie trzeciej. W ramach struktur organizacyjnych 

Stron, dostęp do tych informacji posiadać będą jedynie pracownicy i przedstawiciele 

Stron, których dostęp do informacji jest uzasadniony ze względu na ich stanowisko 

służbowe lub udział w wykonaniu Umowy. 

3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy przypadków ujawniania informacji na 

podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jak również na żądanie 

uprawnionych organów władzy publicznej. Wykonawca niezwłocznie poinformuje 

Zamawiającego o ujawnieniu informacji, organie, któremu informacje zostały 

ujawnione oraz zakresie ich ujawnienia. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania 

Zamawiającemu kopii dokumentów związanych z ujawnieniem informacji. 

4.  Ujawnienie przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej wymagać 

będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że są to informacje 

publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień 

Umowy.  

5. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Strony 

w związku z wykonaniem niniejszej Umowy będą przetwarzane w taki sposób i w takim 

zakresie, w jakim jest to niezbędne do jej wykonania, z zachowaniem zasad 

określonych w rozporządzeniu 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”) – (Dz. 

Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).  

6. Oświadczenia stron związane z ochroną danych osobowych wynikającą RODO, 

stanowią Załącznik Nr 4 do Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco śledzić zmiany regulacji ochrony danych 

osobowych i dostosowywać sposób przetwarzania danych, w szczególności procedury 

wewnętrzne i sposoby zabezpieczenia danych osobowych, do aktualnych wymagań 

prawnych.  
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§ 7 

Prawa własności intelektualnej – licencja 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 udziela Zamawiającemu 

niewyłącznej licencji na korzystanie ze wszystkich utworów wytworzonych w ramach 

realizacji przedmiotu zamówienia, w sposób nieograniczony terytorialnie. 

2. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony. Przez pierwsze 20 lat obowiązywania 

licencji, Wykonawca nie może jej wypowiedzieć. 

3. Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalania na wszelkich znanych nośnikach; 

2) zwielokrotniania na dowolnie wybranych materiałach i za pomocą dowolnie wybranych 

technik cyfrowych, drukarskich, optycznych lub zapisu magnetycznego, a także 

łączących powyższe techniki; 

3) rozpowszechniania utworu w tym techniką drukarską oraz poprzez Internet, 

wykorzystania podczas pokazów publicznych, publicznego wykonania, wystawienia, 

wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania a także publicznego 

udostępniania w dowolny, wybrany przez siebie sposób, w tym udostępniania w sieciach 

komputerowych;  

4) wykonywania autorskich praw zależnych, dokonywania skrótów, tłumaczeń, korekt, 

przeróbek, zmian i adaptacji, w tym modyfikowania całości lub części utworu, 

wprowadzania w nim jakichkolwiek zmian; 

5) łączenia fragmentów z innymi utworami i dostosowywania. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji z chwilą wydania przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na pierwsze udostępnienie licencjonowanych 

utworów publiczności. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, iż rzeczywiści twórcy licencjonowanych utworów nie będą 

wykonywać przysługujących im osobistych praw autorskich do utworów względem 

Zamawiającego oraz podmiotów, którym Zamawiający udzieli licencji na korzystanie z 

licencjonowanych utworów lub w je inny sposób udostępni lub umożliwi korzystanie z nich. 

7. Zamawiający w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie nabywa własność 

wydanych mu egzemplarzy utworu.  

8. Zamawiający może upoważnić inne osoby do korzystania z utworów w zakresie uzyskanej 

licencji. 

9. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia licencji 

z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający naruszy warunki udzielonej licencji oraz 

nie zaniecha naruszenia mimo wezwania Zamawiającemu i wyznaczenia mu w tym celu 

odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 90 dni. Wezwanie musi być wystosowane 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać wyraźnie i precyzyjnie wymienione 

naruszenia. 
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10. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z licencjonowanych utworów nie będzie 

naruszać żadnych praw osób trzecich i że jego prawa autorskie nie są ograniczone w 

zakresie objętym Umową. 

11. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia jej praw autorskich, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

12. W przypadku zbycia przez Wykonawcę praw autorskich do licencjonowanych utworów, 

Wykonawca zobowiązuje się, że nabywca tych praw udzieli Zamawiającego licencji o treści 

identycznej jak opisana w niniejszym paragrafie, bez dodatkowego wynagrodzenia 

i z chwilą przejścia na niego praw autorskich Wykonawcy. 

13. W przypadku, gdy w wykonywaniu Umowy powstanie baza danych w rozumieniu ustawa 

z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2021 r. poz. 386), Zamawiający 

będzie mógł z niej korzystać na takich samych zasadach, na jakich udzielona została 

licencja.  

 

§ 8 

Kary umowne 

1. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub bezzasadnego rozwiązania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 

może domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej wynoszącej 20% kwoty 

wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 

2. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy innego niż 

wskazane w ust. 3-5, Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 

3. Jeżeli Wykonawca zwleka z realizacją przedmiotu Umowy względem terminu 

wskazanego w § 2 ust. 1, a Zamawiający nie rozwiąże Umowy, wówczas Zamawiający 

może domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1% kwoty 

wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.  

4. Jeżeli Wykonawca zwleka z dokonaniem poprawek lub usunięciem wad przedmiotu 

Umowy w trybie określonym w § 5 ust. 3-5, z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego, Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej 

w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia. 

5. W przypadku naruszenia zobowiązania do zachowania poufności Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o której 

mowa w § 4 ust. 1. 

6. Zastrzeżone w Umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia od 

Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych 

na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  
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7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia.  

 

§ 9 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku:   

1) nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę – po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości związanych z realizacją Umowy – 

w terminie 14 dni po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu; 

2) opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczającego 14 dni;  

3) gdy stwierdzone w przedmiocie Umowy wady nie dadzą się usunąć w terminie 

wskazanym w § 5 ust. 3 do ust. 5; 

4) w razie wystąpienia nadzwyczajnej okoliczności, której nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia Umowy, w szczególności gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia 

działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, bądź 

naprawcze albo zgłoszony został wniosek o ogłoszenie upadłości – w terminie 14 dni 

od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu ww. okoliczności.  

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, na podstawie ust. 1, 

Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8. 

3. Za dzień odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym Strony uznają dzień 

doręczenia Wykonawcy oświadczenia na piśmie. 

 

§ 10 

Osoby do kontaktu 

1. Strony wskazują następujące osoby do kontaktów w związku z wykonywaniem Umowy: 

1) ze strony Zamawiającego:  

Oskar Karczewski, tel. 22 380 01 59, e-mail: oskar.karczewski@polsa.gov.pl  

Zbigniew Burdzy, tel. 22 380 01 53, e-mail: zbigniew.burdzy@polsa.gov.pl;  

2) ze strony Wykonawcy: …………………………., tel. ………….., e-mail:………………. 

2. Strony dopuszczają następujące formy wzajemnego komunikowania się w związku 

z wykonywaniem Umowy: pisemnie, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej 

lub bezpośrednio. 

3. O każdej zmianie osób lub danych kontaktowych, wskazanych w ust. 1 Strony będą się 

niezwłocznie powiadamiać. Zmiany takie nie stanowią zmiany Umowy. 

4. Strony upoważniają osoby wskazane w ust. 1 do dokonywania czynności odbiorowych 

i podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

 

 

mailto:oskar.karczewski@polsa.gov.pl
mailto:zbigniew.burdzy@polsa.gov.pl
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§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz oświadczenia składane w ramach realizacji 

niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W razie sporów mogących powstać w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Strony poddają 

ich rozstrzygnięcie wyłącznie Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

5. Następujące załączniki stanowią integralny element Umowy: 

1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 1; 

2) Oferta Wykonawcy, wraz z załącznikami, w szczególności z Analizą założeń do 

koncepcji – Załącznik Nr 2 do Umowy; 

3) Protokół odbioru – Załącznik Nr 3; 

4) Oświadczenie RODO – Załącznik Nr 4. 

 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 

  



S t r o n a  9 | 11 

 

Załącznik Nr 3 
do umowy …………………………….………… 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(wzór) 
Data: ……………………..  
Miejscowość: Warszawa 
 
Zamawiający: 
Polska Agencja Kosmiczna 
ul. Trzy Lipy 3 
80-172 Gdańsk 
 
Wykonawca: 
………………………. 
………………………. 
……………………… 
 

 
 
 

1. Zamawiający PRZYJMUJE/NIE PRZYJMUJE* wykonanie zamówienia, określnego 
w umowie  Nr …….……………………. w postaci: ……………………………………………. 

 

2. Zamówienie zostało WYKONANE/NIE WYKONANE* w terminie wynikającym z umowy. 
 

3. NALICZONO karę umowną za ……. dni zwłoki w wysokości  ………..zł, która podlega 
potrąceniu z należnego wynagrodzenia.  
 

4. Wykonawca JEST/NIE JEST* uprawniony do wystawienia rachunku/faktury na kwotę 
……….. brutto (VAT 23%) zgodnie z ustaleniami wskazanymi w umowie Nr 
……………………………………… 
 

5. Uwagi: 
       ……………………………………………………………………. 
 
6. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
 
 

Za Zamawiającego 
 
 

……………………………………… 

Za Wykonawcę 
 
 

……………………………………… 
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Załącznik Nr 4 
do umowy …………………………….………… 

 
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEDSTAWICIELI OBU STRON: 

 
1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) 
danych osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako osoby reprezentujące Stronę, kontaktowe 
lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy, określonych 
poniżej i zobowiązuje się udostępnić je drugiej Stronie w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, 
(ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu. 

2. Strony zobowiązują się przetwarzać ww. dane osobowe wyłącznie dla celów związanych z realizacją 
umowy, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, 
których dane te dotyczą, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynikać będzie 
z obowiązujących przepisów prawa. 

3. Udostępnione dane nie będą profilowane. 
4. Każda ze Stron oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne, 

zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanym danym osobowym, odpowiednie do stopnia ryzyka 
związanego z ich przetwarzaniem. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych przetwarzanych w zakresie 
niniejszej umowy innym podmiotom, zarówno podczas trwania umowy jak i po jej ustaniu oraz do 
zagwarantowania, iż nie będą one udostępniane w sposób niedozwolony przez jego pracowników 
i współpracowników, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej. 

6. Każda ze Stron może udostępniać przekazane jej dane osobowe innym podmiotom jedynie w celu 
realizacji czynności niezbędnych do wykonania umowy (w tym podwykonawcom). Kolejne 
podmioty przetwarzające winny spełniać te same wymogi, jakie zostały nałożone na Wykonawcę. 

7. Czas przetwarzania ww. danych osobowych jest ograniczony do terminu zakończenia realizacji 
wszystkich obowiązków Stron wynikających z umowy i udzielonej rękojmi. Po upływie tego okresu 
udostępnione dane będą usunięte przez Strony ze wszystkich ich baz danych. 

8. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Każda ze Stron niezwłocznie 
(nie później niż w ciągu 24 godzin) zgłosi ten fakt drugiej Stronie. 

9. Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny, 
wobec wskazanych przez siebie osób, o których mowa w pkt. 1, w tym poinformować je o 
udostępnieniu ich danych drugiej Stronie w zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności 
wskazując informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO. Obowiązki informacyjne Stron 
znajdują się poniżej. Strona, która spełnia obowiązek informacyjny w imieniu drugiej Strony, nie 
ponosi odpowiedzialności za zakres ani treść tego obowiązku informacyjnego. 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 

 
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych przez Zamawiającego w związku z realizacją 

niniejszej umowy będzie Polska Agencji Kosmiczna z siedzibą w Gdańsku ul. Trzy Lipy 3, 80-172 
Gdańsk. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail: 
sekretariat@polsa.gov.pl, tel. 22 380 15 50 lub korespondencyjnie, pisząc na adres siedziby 
administratora. Zamawiający ustanowił inspektora ochrony danych osobowych, z którym można 
skontaktować się pod adresem e-mail: iod@polsa.gov.pl. 

2. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy przetwarzane będą w celu zapewnienia 
jej prawidłowej realizacji, a ponadto w celach archiwalnych, w zakresie w jakim jest to niezbędne 
do wypełnienia obowiązków prawnych wykonywanych w interesie publicznym, ciążących na 
administratorze danych. 
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3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy jest prawnie 
uzasadniony interes Zamawiającego, obejmujący realizację Przedmiotu Umowy. 

4. Odbiorcą danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy mogą być: organy 
administracji publicznej i sądy w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków umownych i 
rozstrzygania sporów. 

5. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy będą przechowywane: 
- w celach związanych z realizacją niniejszej umowy do zakończenia wszelkich praw i obowiązków 

wynikających z umowy. 
- w celach archiwalnych przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 
7. Osoby fizyczne, których dane pozyskano w związku z realizacją umowy mają prawo żądania dostępu 

do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO. 

8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją umowy ma prawo wnieść 
skargę do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych 
narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może uniemożliwić wypełnienie 
praw i obowiązków ustalonych w umowie. 

10. Przy przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją umowy Zamawiający nie stosuje 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


