oznaczenie sprawy: EZP.26.140.2021

Dot. Wniosku: Nr CRZP/26/1132/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
1.

Zamawiający:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (adres:
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS pod nr 0000122099, NIP 5250008040, Regon: 000332133, przesyła zapytanie
ofertowe o wartości równej lub nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych na usługi polegające na
świadczeniu dostępu do obiektów oraz korzystania z zajęć sportowo - rekreacyjnych dla pracowników
PIG-PIB.

2.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.

Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego - Opis przedmiotu
zamówienia.

4.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2022 roku* do dnia 31.12.2022 roku lub do dnia, w którym
Zamawiający wykorzysta kwotę określoną jako łączne (maksymalne) wynagrodzenie Wykonawcy,
w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
* W sytuacji, gdy świadczenie usługi nie będzie mogło być realizowane od dnia 01.01.2022 roku świadczenie
usługi rozpocznie się z początkiem pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu zawarcia umowy
(pierwszy okres rozliczeniowy). Nie ma to wpływu na termin zakończenia realizacji usługi tj. do dnia
31.12.2022 roku lub do dnia, w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną jako łączne (maksymalne)
wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

5.

Wymagania dla Wykonawców:
1)
2)
3)

6.

doświadczenie: nie dotyczy;
wymagania dot. osób: nie dotyczy;
wymagania dot. sprzętu: nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium
i jego znaczeniem:
Nazwa kryterium

Waga podana w punktach

Cena wariant I (CI)

10

Cena wariant II (CII)

9

Cena wariant III (CIII)

9

Cena wariant IV (CIV)

4

Cena wariant V (CV)

2

Cena wariant VI (CVI)

2

Cena wariant VII (CVII)

3

Cena wariant VIII (CVIII)

2

Cena wariant IX (CIX)

2

Cena wariant X (CX)

3

Cena wariant XI (CXI)

2

Cena wariant XII (CXII)

2
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Liczba obiektów sportowo – rekreacyjnych w Warszawie,

20

Wrocławiu, Kielcach, Gdańsku, Szczecinie, Sosnowcu, Krakowie i
Lublinie (KXIII)
Liczba obiektów sportowo – rekreacyjnych w Polsce (łącznie z

20

miastami, o których mowa w kryterium KXIII) (KXIV)
Posiadanie platformy internetowej umożliwiającej Zamawiającemu

10

comiesięczne składanie zamówień na poszczególne karty (KXV)

2. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium Cena wariant I (cena abonamentu dla pracownika
uprawniająca do 10 wizyt w miesiącu do obiektów sportowo – rekreacyjnych):
najniższa cena
CI = ---------------------------------- x 10 pkt
cena oferty badanej
3. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium Cena wariant II (cena abonamentu dla pracownika
uprawniająca do 1 wizyty dziennie w obiektach sportowo – rekreacyjnych):
najniższa cena
CII = ---------------------------------- x 9 pkt
cena oferty badanej
4. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium Cena wariant III (cena abonamentu dla pracownika
uprawniająca do nielimitowanej liczby wizyt w obiektach sportowo – rekreacyjnych w ciągu
jednego dnia w każdym dniu miesiąca):
najniższa cena
CIII = ---------------------------------- x 9 pkt
cena oferty badanej
5. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium Cena wariant IV (cena abonamentu dla osoby
towarzyszącej uprawniająca do 10 wizyt w miesiącu w obiektach sportowo – rekreacyjnych):
najniższa cena
CIV = ---------------------------------- x 4 pkt
cena oferty badanej
6.

Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium Cena wariant V (cena abonamentu dla osoby
towarzyszącej uprawniająca do 1 wizyty dziennie w obiektach sportowo – rekreacyjnych):
najniższa cena
CV = ---------------------------------- x 2 pkt
cena oferty badanej

7.

Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium Cena wariant VI (cena abonamentu dla osoby
towarzyszącej uprawniająca do nielimitowanej liczby wizyt w obiektach sportowo – rekreacyjnych
w ciągu jednego dnia w każdym dniu miesiąca):
najniższa cena
CVI = ---------------------------------- x 2 pkt
cena oferty badanej

8.

Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium Cena wariant VII (cena abonamentu dla dzieci
pracowników poniżej 15. roku życia uprawniająca do 10 wizyt w miesiącu jedynie w obiektach
basenowych):
najniższa cena
CVII = ---------------------------------- x 3 pkt
cena oferty badanej

9.

Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium Cena wariant VIII (cena abonamentu dla dzieci
pracowników poniżej 15. roku życia uprawniająca do jednej wizyty dziennie jedynie w obiektach
basenowych):
najniższa cena
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CVIII = ---------------------------------- x 2 pkt
cena oferty badanej
10. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium Cena wariant IX (cena abonamentu dla dzieci
pracowników poniżej 15. roku życia uprawniająca do nielimitowanej liczby wizyt jedynie
w obiektach basenowych):
najniższa cena
CIX = ---------------------------------- x 2 pkt
cena oferty badanej
11. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium Cena wariant X (cena abonamentu dla dzieci
pracowników poniżej 15. roku życia uprawniająca do 10 wizyt w miesiącu, w obiektach
umożliwiających korzystanie co najmniej z basenu, nauki tańca, ścianki wspinaczkowej – w okresie
całego roku i lodowiska – w miesiącach od listopada do lutego):
najniższa cena
CX = ---------------------------------- x 3 pkt
cena oferty badanej
12. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium Cena wariant XI (cena abonamentu dla dzieci
pracowników poniżej 15. roku życia uprawniająca do jednej wizyty dziennie w obiektach,
umożliwiających korzystanie co najmniej z basenu, nauki tańca, ścianki wspinaczkowej – w okresie
całego roku i lodowiska – w miesiącach od listopada do lutego):
najniższa cena
CXI = ---------------------------------- x 2 pkt
cena oferty badanej
13. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium Cena wariant XII (cena abonamentu dla dzieci
pracowników poniżej 15. roku życia uprawniająca do nielimitowanej liczby wizyt w obiektach,
umożliwiających korzystanie co najmniej z basenu, nauki tańca, ścianki wspinaczkowej – w okresie
całego roku i lodowiska – w miesiącach od listopada do lutego):
najniższa cena
CXII = ---------------------------------- x 2 pkt
cena oferty badanej
14. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium Liczba obiektów sportowo – rekreacyjnych
w Warszawie, Wrocławiu, Kielcach, Gdańsku, Szczecinie, Sosnowcu, Krakowie i Lublinie.
liczba obiektów w badanej ofercie
(minimum 100)
KXIII = ---------------------------------------------------- x 20 pkt
największa liczba obiektów spośród złożonych ofert
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże minimalnej liczby obiektów spowoduje to odrzucenie oferty przez
Zamawiającego.
15. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium Liczba obiektów sportowo – rekreacyjnych
w Polsce (łącznie z miastami, o których mowa w kryterium KXIII).
liczba obiektów w badanej ofercie (minimum 1000)
KXIV = ---------------------------------------------------- x 20 pkt
największa liczba obiektów
spośród złożonych ofert
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże minimalnej liczby obiektów spowoduje to odrzucenie oferty
przez Zamawiającego.
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16. Sposób obliczenia wartości punktowej w kryterium Posiadanie platformy internetowej umożliwiającej
comiesięczne składanie zamówień (KXV).
Wykonawca otrzyma 10 punktów za umożliwienie Zamawiającemu comiesięcznego składania zamówień
za pomocą platformy internetowej.
Nie zaproponowanie takiego rozwiązania nie spowoduje odrzucenia oferty, ale spowoduje przyznanie
Wykonawcy 0 punktów.
Wybór najkorzystniejszej oferty, będzie dokonany na podstawie uzyskanej liczby punktów w oparciu
o powyższe kryteria oceny ofert. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów –„P”, w oparciu o kryteria oceny ofert wyliczone wg wzoru:

P = CI+ CII+ CIII+ CIV+ CV+ CVI+ CVII+ CVIII+ CIX+ CX+ CXI+ CXII+ KXIII+ KXIV+ KXV
gdzie:
P = suma liczby punktów uzyskanych poszczególnych kryteriach,
CI = liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena wariant I”,
CII = liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena wariant II”,
CIII = liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena wariant III”,
CIV = liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena wariant IV”,
CV = liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena wariant V”,
CVI = liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena wariant VI”,
CVII = liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena wariant VII”,
CVIII = liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena wariant VIII”,
CIX = liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena wariant IX”,
CX = liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena wariant X”,
CXI = liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena wariant XI”,
CXII = liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena wariant XII”,
KXIII = liczba punktów uzyskanych w kryterium „Liczba obiektów sportowo – rekreacyjnych
w Warszawie, Wrocławiu, Kielcach, Gdańsku, Szczecinie, Sosnowcu, Krakowie i Lublinie”,
KXIV = liczba punktów uzyskanych w kryterium „Liczba obiektów sportowo – rekreacyjnych
w Polsce”,
KV = liczba punktów uzyskanych w kryterium „Posiadanie platformy internetowej umożliwiającej
Zamawiającemu comiesięczne składanie zamówień”.
7.

Istotne postanowienia umowy, tj.: gwarancja, terminy, warunki odbioru i płatności, przewidywane zmiany
w umowie oraz warunki tych zmian stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

8.

Ofertę, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć za
pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pgi.

9.

Oferta wraz z załącznikami winna być opatrzona: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
osobistym, podpisem zaufanym lub złożona w formie skanu podpisanego własnoręcznie przez osobę
umocowaną.

10.

Do oferty należy dołączyć:
a) dokumenty formalne Wykonawcy, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (w odniesieniu
do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu
do tego rejestru), umowa konsorcjum (w przypadku Wykonawców zamierzających wspólnie
realizować zlecenie). Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu,
jeżeli może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.). Wykonawca
mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub
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dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na
język polski;
b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo
podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi
jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres
umocowania).
11. Termin składania ofert upływa dnia 25 listopada 2021 roku o godzinie 12:00.
12.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

13.

Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej odbywają się przy
wykorzystaniu strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/pgi to znaczy, że nie są przyjmowane
oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem platformy. O wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający poinformuje Wykonawców, podając nazwę Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Wiadomość ta
zostanie opublikowana na platformie zakupowej w sekcji „Komunikaty”.

14.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem Platformy - formularz „Wyślij
wiadomość do zamawiającego”, dostępny na stronie Platformy dotyczącej danego postępowania. Za datę
przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania
za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym
pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

15.

Zamawiający informuje, że szczegółowa instrukcja dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się
w
zakładce
„Instrukcje
dla
Wykonawców"
na
stronie
internetowej
pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

16.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Anna Muszakowska tel. (22) 459-26-43, w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00.

17.

Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny zostać oznaczone
i opisane jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. W powyższej sytuacji należy wraz z ofertą złożyć stosowne
uzasadnienie.

18.

Inne informacje:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego zapytania ofertowego przed
upływem terminu składania ofert.
2) Oferty w postępowaniu są jawne.
3) Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, poprzez
zawiadomienie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4) Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana w języku polskim, w sposób czytelny,
logiczny, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem
na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym na język
polski. W przypadku uzyskania dokumentów, o których mowa w ust. 10 a) zapytania ofertowego w języku
obcym, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski.
5) Wszystkie ceny będą określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
a wszystkie płatności będą realizowane w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania,
a jeżeli zapytanie ofertowe jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
7) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz
uzupełnienia żądanych dokumentów i oświadczeń.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek pisarskich,
rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. W przypadku wystąpienia omyłek
rachunkowych, za prawidłowe Zamawiający przyjmie ceny jednostkowe netto i dokona przeliczenia
oferty zgodnie ze sposobem wskazanym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (Formularz oferty).
W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy ceną wskazaną w Formularzu oferty, a podaną na
Platformie zakupowej, za prawidłową Zamawiający przyjmie cenę wskazaną w Formularzu oferty.
9) Oferty złożone pod warunkiem, po terminie oraz oferty wariantowe (alternatywne) zostaną odrzucone.
10) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie wykonał lub nienależycie wykonał inne
zamówienie na rzecz PIG-PIB.
11) Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, jeżeli cena oferty (lub jej istotne części składowe)
wydaje się rażąco niska, w szczególności w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny.
12) Jeżeli w postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena i nie można dokonać wyboru
najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający ma
prawo wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować warunków mniej korzystnych
niż w złożonych ofertach.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania, w pierwszej kolejności, punktowej oceny ofert na
podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, a następnie zbadania, pod kątem spełniania
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wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym, tylko oferty Wykonawcy, który otrzymał najwyższą liczbę
punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Pozostałych ofert Zamawiający może nie badać.
14) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert.
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego
postępowania, bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania.
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia w przypadku nie otrzymania dwóch
ważnych ofert. Zamawiający zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo do powtórzenia postępowania.
19.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut
Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001,
email biuro@pgi.gov.pl;



administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:
iod@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby PIG-PIB;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą
prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania
zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;



odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy PZP;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:

a.

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b.

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy
czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c.

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia;

d.

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;



nie przysługuje Pani/Panu:

a.

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b.

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c.

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;



Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od
wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń,
o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
6
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Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Mariola Siwek
Warszawa, dnia 17.11.2021 r.

7

oznaczenie sprawy: EZP.26.140.2021

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu dostępu do obiektów
sportowo-rekreacyjnych oraz korzystania z zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Państwowego
Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, ich osób towarzyszących oraz dzieci
(zwanych uczestnikami programu), na podstawie, wystawionej przez Wykonawcę, imiennej karty wstępu do
obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Wykonawcy lub Partnerów, z którymi Wykonawca
związany jest umową o współpracy. Uczestnicy programu, uprawnieni do korzystania z usług, będą mieli
możliwość dostępu do obiektów, za okazaniem karty imiennej, na terenie całego kraju.
1. Usługi będące przedmiotem zamówienia polegają na umożliwieniu uczestnikom programu dostępu do różnych
obiektów sportowo-rekreacyjnych w całej Polsce, a w szczególności w Warszawie, Wrocławiu, Kielcach,
Gdańsku, Szczecinie, Sosnowcu, Krakowie i Lublinie, w obiektach własnych Wykonawcy lub w obiektach
Partnerów, z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę o współpracy, w ramach miesięcznego abonamentu.
2. Karta upoważniać ma uczestników programu do korzystania z jak najszerszej oferty usług rekreacyjnych
i sportowych, np.: zajęcia fitness, aqua aerobik, basen, gimnastyka, grota solna, joga, nauka sztuk walki, nauka
tańca, sauna, ścianka wspinaczkowa, siłownia, squash, pilates – w każdym z ww. miast, w godzinach pracy
placówek objętych umową, chyba, że grafik lub regulamin wewnętrzny obiektu stanowi inaczej.
3. Wykonawca powinien zaoferować pracownikom i ich osobom towarzyszącym oraz dzieciom poniższe warianty
kart:
Dla pracowników i ich osób towarzyszących:
1) Karta limitowana I – będzie uprawniała do 10 wizyt w miesiącu w obiektach sportowo-rekreacyjnych;
2) Karta limitowana II – będzie uprawniała do jednej wizyty dziennie w obiekcie sportowo-rekreacyjnym
w każdym dniu miesiąca;
3) Karta nielimitowana – będzie uprawniała do nielimitowanej liczby wizyt w obiektach sportowo-rekreacyjnych
w ciągu jednego dnia w każdym dniu miesiąca.
Dla dzieci do 15. roku życia Wykonawca powinien zapewnić dwa rodzaje kart w każdym z wymienionych wyżej
wariantów:
1) Karta uprawniająca do wstępu jedynie do obiektów basenowych;
2) Karta rozszerzona dająca możliwość korzystania co najmniej z basenu, nauki tańca, ścianki wspinaczkowej
– w okresie całego roku i lodowiska w okresie zimowym – tj. od listopada do lutego.
4. Zamawiający przewiduje udział pracowników, ich osób towarzyszących i dzieci w usługach sportoworekreacyjnych w liczbie około 100 pracowników, 10 osób towarzyszących i 10 dzieci pracowników. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczy osób korzystających z usług sportoworekreacyjnych. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania pełnej liczby kart, co nie uprawnia
Wykonawcy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego.
5. Dzieci pracowników powyżej 15. roku życia uznawane są jako osoby towarzyszące.
6. Osobą towarzyszącą może być zgłoszona przez pracownika osoba będącą najbliższym członkiem rodziny dla
pracownika, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba
pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
Zaprzestanie korzystania z Programu przez pracownika oznacza równoczesne zakończenie udziału w nim
osoby towarzyszącej.
7. Każdy pracownik może zgłosić do Programu nie więcej niż 1 osobę towarzyszącą oraz 3 dzieci. W przypadku
rodziny wielodzietnej, Zamawiający może zgłosić większą liczbę dzieci, jednak po wcześniejszym ustaleniu tego
faktu z Wykonawcą. Zaprzestanie korzystania z Programu przez pracownika oznacza równoczesne
zakończenie udziału w nim dziecka.
8. Karta powinna zapewniać możliwość skorzystania z wybranych przez uczestników Programu usług,
w godzinach otwarcia obiektów, w których są świadczone usługi, bez dodatkowych opłat związanych
z dostępem do usług, chyba że dopłaty wprowadzone są przez same punkty sportowo-rekreacyjne, ale ich
wysokość nie przekracza 25 PLN i regulowana będzie przez uczestników Programu w obiekcie, nie obciążając
przy tym Zamawiającego.
9. Czas korzystania z zajęć w ramach usług, stanowiących przedmiot zamówienia, winien wynosić nie mniej niż 45
minut, chyba, że ze względu na bezpieczeństwo uczestnika Programu czas ten powinien być krótszy lub został
z góry określony w regulaminie przez dany obiekt.
10. Przez jeden obiekt sportowo-rekreacyjny rozumie się budynek lub samodzielny lokal, w którym świadczone są
usługi objęte zamówieniem. Jeżeli dwa niezależne podmioty świadczące usługi, odpowiadające swym
przedmiotem treści zamówienia publicznego, zostały zlokalizowane w odrębnych lokalach tego samego
budynku, wówczas na gruncie prowadzonego postępowania zostaną zakwalifikowane jako dwa odrębne obiekty
sportowo-rekreacyjne.
11. Liczba wymaganych przez Zamawiającego obiektów sportowo-rekreacyjnych:
8
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a) Liczba obiektów na terenie Polski nie może być mniejsza niż 1000, w tym:
- obiekty z basenami,
- obiekty z siłownią, sauną i zajęciami fitness,
- obiekty z salą do squash’a,
- obiekty ze ścianką wspinaczkową,
- obiekty z usługą groty solnej,
poza tym w ofercie powinny znaleźć się również usługi z zakresu minimum: nauki tańca, sztuk walki oraz jogi
i pilates.
12. Podstawę wstępu i identyfikacji uczestników Programu, w obiektach sportowo-rekreacyjnych, będą stanowiły
imienne karty weryfikowane na postawie dokumentu ze zdjęciem. Jedynymi danymi, jakie Zamawiający
zamierza przekazać Wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia są imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr
telefonu uczestnika Programu. Zamawiający wyraża zgodę, aby imienna karta mogła być weryfikowana
dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz ewentualnym podpisem na liście w obiekcie. Sposób weryfikacji
wejść do obiektów podczas korzystania z Programu nie może być związany z koniecznością udostępniania
danych biometrycznych i nie może pociągać za sobą – z zastrzeżeniem punktu 13 poniżej – żadnych
dodatkowych kosztów nakładanych na uczestników Programu, w tym: konieczności posiadania telefonu,
dostępu do Internetu, a także w żaden inny sposób powodujący dodatkowe koszty.
13. Zamawiający, poza powyższym sposobem weryfikacji, dopuszcza stosowanie kodów PIN otrzymywanych
poprzez wiadomość sms lub telefoniczną infolinię, pod warunkiem wyrażenia przez uczestników Programu
zgody na pobieranie i przetwarzanie niezbędnych w tym celu danych. Sposób ten nie może wymuszać na
uczestnikach programu konieczności posiadania jakichkolwiek własnych urządzeń. Ponadto, jeśli uczestnik
programu nie wyrazi zgody na stosowanie powyższego sposobu weryfikacji, Wykonawca jest zobligowany
zapewnić możliwość podstawowej weryfikacji, tj. poprzez okazanie imiennej karty i dokumentu ze zdjęciem.
14. Cena imiennej karty, zapewniającej dostęp do korzystania z usług, stanowiących przedmiot zamówienia
w wymaganej przez Zamawiającego minimalnej liczbie obiektów winna obejmować całość świadczenia
przedmiotu zamówienia i nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.
15. Liczba kart ustalana będzie każdego miesiąca na podstawie imiennej listy sporządzonej przez Zamawiającego,
przekazywanej Wykonawcy w terminie na 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem każdego miesiąca
abonamentowego. Liczba pracowników będzie zgłaszana Wykonawcy za pośrednictwem dedykowanej
platformy internetowej przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego - jeżeli Wykonawca zadeklaruje
możliwość korzystania z takiej platformy w złożonej ofercie.
16. Wykonawca dostarczy na swój koszt, wskazanej przez Zamawiającego osobie, do siedziby Zamawiającego,
określoną liczbę kart uprawniających do korzystania z usług. W przypadku konieczności wystawienia duplikatu
karty Wykonawca zapewni wydanie jej bezpłatnie. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany kart uszkodzonych,
zniszczonych oraz utraconych przez pracowników w terminie do 5 dni roboczych od dnia przesłania zgłoszenia.
17. Aktualna lista usług oraz obiektów będzie dostępna na stronie internetowej wskazanej przez Wykonawcę.
18. Wykonawca w ramach wykonania umowy umożliwi korzystanie z nowo dostępnych usług, świadczonych przez
Niego lub podmioty, z którymi Wykonawca nawiąże współpracę w trakcie trwania umowy. Dostęp do nowych
usług nie spowoduje wzrostu cen jednostkowych wskazanych w ofercie.
19. Środki na sfinansowanie przedmiotowych usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, pochodzą
z wpłat własnych uczestników Programu oraz środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który
częściowo refunduje koszty uczestnictwa pracowników Zamawiającego w programie.
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

.................................................................
(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do:
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4
OFERTA
My, niżej podpisani
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….…
w odpowiedzi na ogłoszenie nr EZP.26.140.2021 (CRZP/26/1132/2021) dotyczące usługi polegającej na świadczeniu dostępu do obiektów oraz korzystania z zajęć sportowo rekreacyjnych dla pracowników PIG-PIB, składamy niniejszą ofertę.
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę (obejmującą wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia,
w zapytaniu ofertowym, za cenę):
Przedmiot zamówienia
Maksymalna liczba
CENA netto 1
Wartość
(zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia
kart
abonamentu na
Wartość
Lp.
podatku VAT
w okresie
okres 1 miesiąca
netto w PLN
stanowiącym
w PLN
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
rozliczeniowym
w PLN
1
2
3
4
5=(3x4)
6

1.

2.

3.

4.

Wariant I
(cena abonamentu dla pracownika uprawniająca
do 10 wizyt
w miesiącu w obiektach sportowo –
rekreacyjnych)
Wariant II
(cena abonamentu dla pracownika uprawniająca
do 1 wizyty dziennie
w obiektach sportowo – rekreacyjnych)
Wariant III
(cena abonamentu dla pracownika uprawniająca
do nielimitowanej liczby wizyt
w obiektach sportowo – rekreacyjnych w ciągu
jednego dnia w każdym dniu miesiąca)
Wariant IV
(cena abonamentu dla osoby towarzyszącej
uprawniająca do 10 wizyt w miesiącu w

na warunkach określonych
CENA brutto 1
abonamentu na
okres 1 miesiąca
w PLN
7 = (5 + 6)

50

………………. zł

………………. zł

………..…. zł

………………. zł

20

………………. zł

………………. zł

………..…. zł

………………. zł

30

………………. zł

………………. zł

………..…. zł

………………. zł

4

………………. zł

………………. zł

………..…. zł

………………. zł
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obiektach sportowo – rekreacyjnych)

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

12.

Wariant V
(cena abonamentu dla osoby towarzyszącej
uprawniająca do 1 wizyty dziennie w obiektach
sportowo – rekreacyjnych)
Wariant VI
(cena abonamentu dla osoby towarzyszącej
uprawniająca do nielimitowanej liczby wizyt
w obiektach sportowo – rekreacyjnych w ciągu
jednego dnia w każdym dniu miesiąca):
Wariant VII
(cena abonamentu dla dzieci pracowników
poniżej 15. roku życia uprawniająca do 10 wizyt
w miesiącu w obiektach basenowych)
Wariant VIII
(cena abonamentu dla dzieci pracowników
poniżej 15. roku życia uprawniająca do jednej
wizyty dziennie jedynie w obiektach
basenowych)
Wariant IX
(cena abonamentu dla dzieci pracowników
poniżej 15. roku życia uprawniająca do
nielimitowanej liczby wizyt jedynie w obiektach
basenowych)
Wariant X
(cena abonamentu dla dzieci pracowników
poniżej 15. roku życia uprawniająca do 10 wizyt
w miesiącu, w obiektach umożliwiających
korzystanie co najmniej z basenu, nauki tańca,
ścianki wspinaczkowej – w okresie całego roku
i lodowiska – w miesiącach od listopada do
lutego)
Wariant XI
(cena abonamentu dla dzieci pracowników
poniżej 15. roku życia uprawniająca do jednej
wizyty dziennie w obiektach, umożliwiających
korzystanie co najmniej z basenu, nauki tańca,
ścianki wspinaczkowej – w okresie całego roku
i lodowiska – w miesiącach od listopada do
lutego)
Wariant XII
(cena abonamentu dla dzieci pracowników
poniżej 15. roku życia uprawniająca do
nielimitowanej liczby wizyt w obiektach,

3

………………. zł

………………. zł

………..…. zł

………………. zł

3

………………. zł

………………. zł

………..…. zł

………………. zł

2

………………. zł

………………. zł

………..…. zł

………………. zł

2

………………. zł

………………. zł

………..…. zł

………………. zł

1

………………. zł

………………. zł

………..…. zł

………………. zł

2

………………. zł

………………. zł

………..…. zł

………………. zł

2

………………. zł

………………. zł

………..…. zł

………………. zł

1

………………. zł

………………. zł

………..…. zł

………………. zł
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umożliwiających korzystanie co najmniej
z basenu, nauki tańca, ścianki wspinaczkowej –
w okresie całego roku i lodowiska – w
miesiącach od listopada do lutego)
RAZEM

………………. zł

………………. zł

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczy osób korzystających z usług sportowo-rekreacyjnych. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania
pełnej liczby kart, co nie uprawnia Wykonawcy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że zapewnimy dostęp do obiektów sportowo – rekreacyjnych w Warszawie, Wrocławiu, Kielcach, Gdańsku, Szczecinie, Sosnowcu, Krakowie
i Lublinie w liczbie: ………….. (wskazać liczbę obiektów). (W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże minimalnej liczby, tj. 100 obiektów spowoduje to odrzucenie oferty przez
Zamawiającego).
3. Oświadczamy, że zapewnimy dostęp do obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie Polski w liczbie: ………….. (wskazać liczbę obiektów).
(W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże minimalnej liczby, tj. 1000 obiektów spowoduje to odrzucenie oferty przez Zamawiającego.).
4. Oświadczamy, że posiadamy i zapewnimy Zamawiającemu możliwość korzystania z platformy internetowej umożliwiającej comiesięczne składanie zamówień: TAK* / NIE* (*niepotrzebne
skreślić)
(Nie wskazanie możliwości lub braku możliwości korzystania z ww. platformy spowoduje, że Zamawiający przyjmie iż Wykonawca nie posiada i nie udostępni Zamawiającemu możliwości
korzystania z platformy internetowej umożliwiającej comiesięczne składanie zamówień).
5. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie: od dnia 01.01.2022 roku* do dnia 31.12.2022 roku lub do dnia, w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną
jako łączne (maksymalne) wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. * W sytuacji, gdy świadczenie usługi nie będzie mogło być
realizowane od dnia 01.01.2022 roku świadczenie usługi rozpocznie się z początkiem pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu zawarcia umowy (pierwszy okres rozliczeniowy).
Nie ma to wpływu na termin zakończenia realizacji usługi tj. do dnia 31.12.2022 roku lub do dnia, w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną jako łączne (maksymalne)
wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.
7. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy
uwzględnieniu zapisów projektu umowy załączonego do Zapytania ofertowego.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016r.,) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
9. Załącznikami do niniejszego formularza są:
a) ……………………….,
10. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: ………………………………………………, tel. ………………………., e-mail:………………….…….
(imię i nazwisko)
................................, dnia .............................

.

..................................................................
podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

12

oznaczenie sprawy: EZP.26.140.2021
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Istotne postanowienia umowy
Umowa nr CRZP/26 / ….…/2021
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE EZP.26.140.2021
zawarta w dniu …………………….… 2021 roku w Warszawie pomiędzy:
Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy
dla
m.
st.
Warszawy
w
Warszawie,
XIII
Wydział
Gospodarczy Rejestrowy KRS pod numerem 0000122099, NIP 5250008040, Regon: 000332133,
reprezentowanym przez/w imieniu którego działają:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*
……………………..…, z siedzibą w ……………… przy ulicy …………………, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego
prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy……………
w …………, …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………………, NIP
……………, Regon ……………, kapitał zakładowy …………………
reprezentowaną przez:
…………..…………..……………………
…………..…………..……………………
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)*
panem/panią ………………………. adres do doręczeń: ……………….., ul. ……………… działającym/ą na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą …………………..,
adres prowadzenia działalności ……………, ul. ……, NIP:…………, Regon …………………, reprezentowanym/ą
przez: …………………… (na mocy ………………………)
zwanym/zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą,
(w przypadku spółki cywilnej)*
panem/panią ……………………… adres do doręczeń: ………………, ul. ………………… działającym/ą na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą …………………., adres
prowadzenia działalności ……………, ul. ………, NIP:………………, Regon ………………, reprezentowanym/ą
przez: …………………… (na mocy ………………………)
panem/panią …………………… adres do doręczeń: ……………….., ul. ………………… działającym/ą na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą …………………, adres
prowadzenia działalności ……………, ul. ………, NIP:………………, Regon ………………., reprezentowanym/ą
przez: ………………… (na mocy ………………………)
wspólnikami spółki cywilnej ………………………… ………………….., NIP ………………………
zwanymi w dalszej części Umowy Wykonawcą
zwanymi także łącznie Stronami.
W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz.1129 z późn. zm.) oraz zgodnie
z § 18 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym
– Państwowym Instytucie Badawczym (Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 32 Dyrektora Państwowego Instytutu
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie Regulaminu
udzielania zamówień publicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym
z późn. zm.) została zawarta umowa (dalej ,,umowa”) o treści następującej:

1.
2.
3.

§ 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie – na podstawie indywidulanych kart
uczestnictwa - usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych na rzecz pracowników
Zamawiającego, ich osób towarzyszących i dzieci (zwanych dalej „Uczestnikami”) zwane dalej „Programem”.
Wykaz placówek własnych oraz placówek partnerów Wykonawcy („Partnerzy”) i świadczonych przez nich
usług dla poszczególnych typów kart znajduje się na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem: WWW
…………………………..
Zamawiający planuje dokonać zakupu abonamentów miesięcznych w liczbie:
1) dla 100 pracowników,
2) dla 10 osób towarzyszących powyżej 15. roku życia,
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4.

5.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

1.
2.
3.
4.

5.

1

3) dla 10 dzieci w wieku do lat 15.
Zamawiający, z uwagi na fakt, że liczba zamawianych abonamentów będzie wynikała z jego rzeczywistych
i bieżących potrzeb, zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczy osób korzystających z usług sportoworekreacyjnych . W takim przypadku, Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie z tytułu niezrealizowania
przez Zamawiającego umowy w pełnym zakresie ilościowym.
Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwiększenia, w ramach umowy liczby osób do maksymalnej
kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zachowaniem warunków realizacji umowy wskazanych w § 4
ust. 1 poniżej.
§ 2.
Wszelkie komunikaty Wykonawcy informujące o dostępnych w Programie usługach oraz zasadach
korzystania z Programu będą przekazywane Uczestnikom za pośrednictwem Zamawiającego oraz za
pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy.
W pierwszym okresie rozliczeniowym liczba kart Uczestników ustalona zostanie na podstawie listy
sporządzonej przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, w sposób przez Zamawiającego wskazany,
określoną w liście, o której mowa w ustępie poprzedzającym, liczbę kart uprawniających do korzystania przez
Uczestników z usług objętych Programem, w terminie do 10 dni kalendarzowych po otrzymaniu od
Zamawiającego ostatecznej wersji listy. Wykonawca zobowiązuje się dokonać aktywacji zamówionych kart
nie później niż w dniu ………………..
Począwszy od drugiego okresu rozliczeniowego zamówienia na dostarczenie kart i ich aktywację będą
realizowane na podstawie listy wygenerowanej z platformy internetowej Wykonawcy, dostępnej pod adresem
………………….., do której Wykonawca prześle Zamawiającemu dostęp w postaci linku rejestracyjnego, przy
czym zamówienia składane będą na min. 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem każdego kolejnego
okresu rozliczeniowego. Przepisy ust. 2 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio, z tym, że aktywacja kart
następuje począwszy od 1. dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym
Zamawiający złoży zamówienie na nowe karty1. /W przypadku konieczności dostarczania nowych kart i ich
aktywacji, przepisy ust. 2 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio, przy czym aktywacja kart następuje począwszy
od 1. dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym Zamawiający złoży
zamówienie na nowe karty.
Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się umożliwić także korzystanie, w ramach Programu, dla każdej
z kart, z nowo dostępnych usług, świadczonych w placówkach własnych oraz Partnerów, z którymi
Wykonawca nawiąże współpracę.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, w trakcie obowiązywania umowy, zakresu usług oraz liczby
placówek własnych Wykonawcy oraz Partnerów akceptujących karty w ramach Programu, w liczbie nie
mniejszej niż 1000 (jeden tysiąc) podmiotów.
Wykonawca w zakresie Programu dla poszczególnych kart zobowiązuje się świadczyć usług w ramach
obiektów własnych i Partnerów:
1) utrzymywania i zapewnienia ciągłej gotowości do dostępu do odpowiednich usług w ramach oferty
poszczególnych kart,
2) zapewnienia odpowiedniej możliwości korzystania z usług na rzecz Zamawiającego i Uczestników przez
utrzymywanie:
a) systemu monitoringu czynności wykonywanych,
b) bezpośredniej weryfikacji i kontroli jakości czynności wykonywanych ,
c) zdalnej obsługi informatycznej związanej z obsługą Uczestników, w tym Pracowników w obiekcie
własnym i Partnera oraz zapewnienia obsługi logistycznej usług własnych i Partnerów.
Wykonawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość usług objętych
Programem.
§ 3.
Za terminowe i prawidłowe wykonanie niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne
wynagrodzenie w kwocie netto ……………… zł, VAT ………… zł, brutto: …………… zł (słownie: …….),
zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Strony ustalają, że okres rozliczeniowy wynosi 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy. Pierwszy okres rozliczeniowy
kończy się …………
Warunki cenowe dla poszczególnych typów abonamentów zostały określone w Załączniku nr 2 do umowy –
formularz oferta.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy (z góry) wynagrodzenie stanowiące iloczyn liczby kart aktywowanych
w danym okresie rozliczeniowym dla zgłoszonych, przez Zamawiającego, uczestników oraz kwot
abonamentów za te karty, wskazanych w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy. Do
piątego dnia roboczego każdego z okresów rozliczeniowych, objętych niniejszą umową, Wykonawca wystawi
fakturę na obliczoną zgodnie ze zdaniem poprzedzającym kwotę. W przypadkach związanych
z wypowiedzeniem/zawieszeniem umowy na skutek zaistnienia okoliczności wywołanych przez wirus SARSCoV2 wskazanych w par. 4 i 5 poniżej, Strony na wezwanie Zamawiającego dokonają wyrównania
nadpłaconej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy do wartości rzeczywiście aktywnych kart w danym miesiącu.
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy realizowana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy (wskazany na
fakturze) w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowej pod względem merytorycznym i formalnym faktury,
wraz z imiennym wykazem osób posiadających aktywne karty.

Jeżeli Wykonawca zadeklarował możliwość korzystania z platformy w formularzu Oferty.
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6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.

3.

4.

1.

2.

1.

2.

Wykonawca jest zobowiązany do wpisania na fakturze numeru niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania prawidłowo wystawionej faktury, elektronicznie na adres:
faktury@pgi.gov.pl l przy użyciu komunikatu zwrotnego/autorespondera lub papierowo na adres: Państwowy
Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00 - 975 Warszawa.
W przypadku zwłoki w płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia przekraczającej 7 dni, Wykonawca
jest uprawniony, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego i wyznaczeniu dodatkowego terminu na
zapłatę (nie krótszego niż 7 dni), do uniemożliwienia korzystania przez Zamawiającego z usług objętych
umową, w tym w szczególności zablokowania kart lub poinformowania Partnerów o braku możliwości
korzystania z kart wydanych dla Zamawiającego. Przywrócenie możliwości korzystania z kart w ramach
Przedmiotu umowy zostanie dokonane w terminie do 3 dni roboczych po odnotowaniu na rachunku
bankowym Wykonawcy zaległych płatności. Z tytułu braku możliwości korzystania z usług objętych
przedmiotem umowy, zgodnie z niniejszym ustępem Zamawiającemu nie przysługuje rekompensata lub
odszkodowanie.
Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o NIP 525-000-80-40.
Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o NIP …………..
Płatność uważa się za zrealizowaną w dniu złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu.
Wykonawca nie może na piśmie pod rygorem nieważności Zamawiającego dokonać przeniesienia praw lub
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
Zamawiający niniejszym oświadcza, iż w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8.03.2013 roku o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 424) posiada status
dużego przedsiębiorcy.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Pracownikom wszelkich informacji wynikających z umowy
o dostępnych w Programie usługach oraz przekazania Pracownikom treści Regulaminu celem zapoznania się.
W przypadku niezgodności danych na karcie z dokumentem tożsamości, którym posługuje się osoba
posiadająca kartę, kontroler ma prawo i obowiązek zatrzymać kartę. W takiej sytuacji Wykonawca poinformuje
Zamawiającego o fakcie zatrzymania karty danego Uczestnika oraz uprawniony jest
do
dezaktywacji/zawieszenia karty.
§ 4.
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. lub do dnia,
w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną jako łączne (maksymalne) wynagrodzenie
Wykonawcy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
Każda ze Stron umowy ma prawo wypowiedzieć/zawiesić umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia będzie obejmować pełny okres rozliczeniowy, ze skutkiem na koniec
okresu rozliczeniowego, za wyjątkiem sytuacji uniemożliwiającej realizację założeń umowy w związku
z sytuacjami przewidzianymi w ustawie z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 ze zm.).
Oświadczenie o rozwiązaniu/wypowiedzeniu/zawieszeniu umowy bądź jej części wysłane będzie przez Stronę
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo poprzez usługę kurierską na adres drugiej
Strony, podany w Umowie albo w zawiadomieniu o zmianie adresu. Powyższe warunki mają zastosowanie do
oświadczenia o przystąpieniu do realizacji umowy po czasie jej zawieszenia, o ile w oświadczeniu
o zawieszeniu nie został wskazany okres na jaki umowa zostaje zawieszona.
Z tytułu wypowiedzenia/rozwiązania/zawieszenia umowy bądź jej części przez Zamawiającego, Wykonawcy
nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w szczególności roszczenie o naprawienie szkody.
§ 5.
W przypadku korzystania z usług polegających na świadczeniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo rekreacyjnych dla Uczestników, na skutek wystąpienia okoliczności związanych z pandemią COVID-19 (w tym
lecz nie wyłącznie: czasowego zamknięcia dostępności usług sportowych związanych z locdownem,
pozostawania Uczestnika w izolacji lub kwarantannie w związku z zakażeniem wirusem SARS –CoV2 lub na
skutek kontaktu z osobą zakażoną), Zamawiający ma prawo do zawieszenia aktywności poszczególnych
kart/karty w trakcie całego okresu trwania umowy.
Do powyższych przypadków odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 4 umowy.
§ 6.
Każda ze Stron zobowiązuje się zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich oraz nie ujawniać, ani nie
przekazywać, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, treści umowy oraz informacji związanych z nią
i jej realizacją, jak również informacji uzyskanych przy wykonywaniu umowy lub w związku z jej realizacją,
niezależnie od formy uzyskania nośnika i źródła tych informacji (Informacje Poufne), w szczególności danych
osobowych udostępnionych przez którąkolwiek ze Stron. Zobowiązanie to nie dotyczy informacji, które są
powszechnie znane lub dostępne publicznie bez naruszenia warunków umowy.
Każda ze Stron zobowiązuje się wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w celu należytego wykonania
umowy. W ramach struktur organizacyjnych Stron, dostęp do Informacji Poufnych posiadać będą wyłącznie
pracownicy lub inne osoby, których dostęp do Informacji Poufnych jest uzasadniony ze względu na ich udział
w realizacji umowy. Strona uzyskująca Informacje Poufne zobowiązana jest zapewnić, aby osoby mające
dostęp do Informacji Poufnych przestrzegały zasad poufności i odpowiedzialna jest za działanie tych osób
sprzeczne z umową. Jednakże Strony uprawnione są do przekazywania Informacji Poufnych na zgodne
z prawem żądanie organów administracji publicznej lub sądów, w zakresie objętym tym żądaniem.
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3.

1.

2.
3.
4.
5.

Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą każdą ze Stron w czasie obowiązywania umowy oraz
przez okres 5 (pięciu) lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, zaś w zakresie danych osobowych – stosownie
do przepisów powszechnie obowiązujących.
§ 7.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) w wysokości 2% maksymalnej wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, w przypadku zmniejszenia
liczby obiektów, w których Wykonawca lub jego Partnerzy świadczą usługi na terenie całego kraju, za
każde 10% zmniejszenia w stosunku do deklarowanej w ofercie,
2) w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia kart, o którym mowa w § 2 ust. 3 lub ust. 4 –
w wysokości 10% miesięcznej ceny karty dla jednego Uczestnika, za każdą kartę, która nie została
dostarczona, za każdy dzień zwłoki,
3) w przypadku niedotrzymania terminu aktywacji kart o którym mowa w § 2 ust. 3 lub ust. 4 – w wysokości
10% miesięcznej ceny karty dla jednego Uczestnika, za każdą kartę, która nie została aktywowana, za
każdy dzień zwłoki,
4) w wysokości 10% maksymalnej wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od
Umowy lub zaprzestania jej realizacji z powodu okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych naliczonych w związku z realizacją umowy z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.
Kary umowne z każdego tytułu są niezależne i podlegają sumowaniu, przy czym łączna wysokość kar
umownych nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.
Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na potrącanie kar umownych z wszelkich przysługujących
mu należności, choćby były jeszcze niewymagalne, w tym z przysługującego mu wynagrodzenia, o ile na dzień
potrącenia bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
§8

1.

Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym (tj. bez wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu) w całości lub części (ex nunc), w sytuacji:
1) jeżeli Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie (w sposób sprzeczny z OPZ lub
obowiązkami umownymi);
2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku lub otwarta
uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy;

likwidacja

Wykonawcy,

w

zakresie

3) gdy Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności (choćby tylko faktycznie).
2.

Odstąpienie od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie może nastąpić w okresie
obowiązywania umowy, przedłużonym o 30 dni.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać
uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia dotyczące kar umownych, możliwości dochodzenia
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, poufności, ochrony danych
osobowych i właściwości sądu pozostają w mocy.
§ 9.
1.

Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych przez Zamawiającego danych osobowych
zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych, w szczególności
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 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, zwane dalej „RODO”.

3.

Wykonawca oświadcza, że stosuje powszechnie obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

4.

Zakres udostępnianych danych osobowych obejmuje dane pracowników w zakresie: imienia, nazwiska, adresu
mailowego, numeru telefonu.

5.

Udostępnione przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu
realizacji Umowy w zakresie świadczenia, o którym mowa w § 1 Umowy.

6.

Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu udostępnionych danych osobowych, do ich zabezpieczenia
poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności
zgodnie z art. 32 RODO. Wykonawca poinformuje na piśmie Zamawiającego o zastosowanych środkach
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
związanym z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO.

7.

Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu udostępnionych danych
osobowych.
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8.

9.

Wykonawca zapewni, że osoby, które będą zaangażowane w czynności przetwarzania danych osobowych
w ramach jego organizacji:
a)

otrzymają pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

b)

będą zaznajomione z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (z uwzględnieniem ich
ewentualnych zmian) oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie;

c)

będą dokonywały czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie na polecenie Administratora;

d)

zobowiążą się do bezterminowego zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz stosowanych przez
Wykonawcę sposobów ich zabezpieczenia, o ile taki obowiązek nie wynika dla nich z odpowiednich
przepisów.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy udostępnionych danych osobowych także po ustaniu
umowy.

10. Wykonawca, uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz dostępne mu informacje, ma
obowiązek współdziałania z Zamawiającym w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
11. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych w szczególności, o którym mowa w art. 4
pkt 12 RODO, Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego, w formie
pisemnej oraz dodatkowo na adres mailowy iod@pgi.gov.pl, o tym fakcie w okresie do 24 godzin, wskazując
okoliczności i zakres naruszenia.
12. Jeżeli Wykonawca realizując umowę zleci podwykonawcom prace, w trakcie których będą przetwarzane dane
osobowe, odpowiednio powierzy im, za zgodą Zamawiającego, w drodze umowy zawartej na piśmie,
przetwarzanie tych danych na warunkach zgodnych z postanowieniami Umowy. W przypadku zlecenia prac
podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich
na skutek przetwarzania przez podwykonawców danych osobowych niezgodnie z Umową lub przepisami
prawa powszechnie obowiązującego.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią
umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom
nieupoważnionym.
14. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze
wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych
i prywatności.
15. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszego
paragrafu.
16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy RODO.
17. Wykonawca oświadcza, że akceptuje postanowienia umowne w zakresie ochrony danych osobowych.
§ 10.
1.
2.
3.
4.

Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
Ewentualne spory, wynikające z niniejszej Umowy lub związane z jej realizacją, będą podlegać
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowa wchodzi w życie z momentem złożenia podpisu przez ostatnią przez Stron.
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego/ Umowa wchodzi
w życie w dniu jej zawarcia przez Strony, w przypadku, jeśli podpisy Stron nie są złożone jednocześnie,
umowa wchodzi w życie z momentem złożenia ostatniego podpisu - jeżeli dotyczy.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia …………. 2021 r.;
Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zamawiający:

Wykonawca:

………………………………

…………………………….
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Załącznik nr 3 do umowy

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta w dniu …………………….… 2021 roku w Warszawie pomiędzy / zawarta pomiędzy:
Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy
dla
m.
st.
Warszawy
w
Warszawie,
XIII
Wydział
Gospodarczy Rejestrowy KRS pod numerem 0000122099, NIP 5250008040, Regon: 000332133,
reprezentowanym przez/w imieniu którego działają:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
zwanym w dalszej części „Administratorem" lub „ADO”
a
………………………………………………
zwanym w dalszej części „Procesorem"
zwanymi także łącznie „Stronami”
Niniejsza umowa została zawarta na podstawie przepisów dotyczących 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) zwane w dalszej części „RODO".
§1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. ADO powierza Procesorowi, w trybie art 28 RODO, dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu
określonym w Zleceniu.
2. ADO oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych, które powierza Procesorowi.
3. Procesor zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową,
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób,
których dane dotyczą.
4. Procesor oświadcza, ze stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO określone w § 3 ust 1
niniejszej Umowy.
§2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
1. Procesor będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej Umowy dane osobowe znajdujące się
w zbiorach danych osobowych ADO.
2. Powierzone przez ADO dane osobowe będą przetwarzane przez Procesora wyłącznie w celu określonym
w Zleceniu.
§3. Obowiązki i prawa Stron
1. Procesor zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia
poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień
bezpieczeństwa
odpowiadający
ryzyku
związanym
z
przetwarzaniem
danych
osobowych,
o których mowa w art 32 RODO m. in.:
1) pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych,
2) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług
przetwarzania,
3) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie
incydentu fizycznego lub technicznego,
4) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych
mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
2. Procesor zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
które będą przetwarzały powierzone dane osobowe w celu realizacji Zlecenia.
3. Procesor zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art 28 ust 3 pkt b RODO)
przetwarzanych danych osobowych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji Zlecenia zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Procesora, jak i po jego ustaniu.
4. Procesor po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem przekazuje wszelkie dane osobowe
należące do ADO oraz usuwa pozostawione kopie danych osobowych, chyba ze prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych Niniejszy ustęp nie dotyczy danych służbowych.
5. W miarę możliwości Procesor pomaga ADO w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywać się z obowiązków określonych
w art 32-36 RODO.
6. Procesor po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych niezwłocznie zgłasza je ADO jednak nie
później niż w ciągu 48 godzin.
7. ADO zgodnie z art 28 ust 3 pkt h RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Procesora przy
przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia niniejszej Umowy.
8. Kontrola, o której mowa w ust 7, może być przeprowadzana tylko w godzinach pracy Procesora i nie wcześniej
niż po upływie 7 dni od dnia zawiadomienia. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 od dnia
zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymagana ponownego zawiadomienia (chyba ze Strony postanowią
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inaczej).
9. Procesor zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez
ADO, jednak nie dłuższym niż 7 dni. W przypadku, gdy usuniecie uchybień wiązałoby się z poniesieniem
dużego nakładu finansowego lub organizacyjnego, termin ten może zostać przedłużony do 30 dni.
10. Procesor udostępnia ADO wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych
w art 28 RODO.
§4. Dalsze powierzenie danych osobowych do przetwarzania
1. Procesor może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania innym
podwykonawcom jedynie w celu wykonania Zlecenia po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody ADO.
2. Procesor zobowiązuje się do korzystania z usług wyłącznie takich podwykonawców, którzy zapewniają
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie
przez tych podwykonawców danych osobowych, spełniało wymogi RODO.
3. Przekazanie powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne
polecenie ADO chyba ze obowiązek taki nakłada na Procesora prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego,
któremu podlega Procesor. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor informuje ADO
o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes
publiczny.
4. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Procesora
w niniejszej Umowie.
5. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność wobec ADO za niewywiązanie się ze spoczywających na
podwykonawcy obowiązków ochrony danych osobowych.
§5. Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
1. Procesor jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią
niniejszej Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
osobom nieupoważnionym.
2. Procesor zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania ADO o jakimkolwiek postępowaniu,
w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Procesora danych
osobowych określonych w niniejszej Umowie a także:
1) o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych
osobowych, skierowanych do Procesora,
2) o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących
przetwarzania u Procesora tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów
upoważnionych przez organ nadzorczy. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych
powierzonych przez ADO.
§6. Czas obowiązywania Umowy
1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas trwania Zlecenia.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Upłyniecie
okresu wypowiedzenia będzie skutkować zakończeniem Zlecenia.
§7. Rozwiązanie umowy
ADO może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Procesor:
1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich
w wyznaczonym terminie,
2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody ADO.
§8. Zasady zachowania poufności
1. Procesor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów
i danych osobowych otrzymanych od ADO i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych
w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane
poufne"). Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy w czasie trwania i po zakończeniu przetwarzania w ramach
powierzenia danych osobowych.
2. Procesor oświadcza, ze w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą
one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody ADO w innym celu niż wykonania
niniejszego Zlecenia, chyba ze konieczność ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa
lub Umowy.
§9. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.
4. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązać
polubownie, a gdy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny
właściwy dla siedziby Procesora.
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ADO:

………………………

PROCESOR:

……………………………….
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