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SP-PS2A/I/2023 - 1                                                                                                     Gdynia, dnia 23 marca 2023 r. 

 

INFORMACJA O ZMIANACH 

SPECYFIKACJI POSTĘPOWANIA  

 

Dotyczy: Postępowania na dzierżawę części Placu nr 2 w Porcie Gdynia, numer sprawy: SP-PS2A/I/2023 - 1. 

 

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Rotterdamskiej nr 9, działając 

w przedmiotowym postępowaniu jako Wydzierżawiający, na podstawie Rozdziału XX pkt 1) 

Specyfikacji Postępowania, dokonał zmiany treści Specyfikacji Postępowania w poniższym 

zakresie: 

 

 

Załącznik nr 6 do SP – Wzór Umowy dzierżawy 

 

§ 18 ust. 3 

 

Dotychczasowa treść: 

 

„W przypadku naruszenia przez Dzierżawcę Zapewnień dotyczących Sankcji oraz naruszenia Klauzuli o 

Braku Zaangażowania, o których mowa w Załączniku nr 9 do Umowy, w sposób określony w pkt 4.4. tego 

Załącznika, Wydzierżawiający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu 

wypowiedzenia. W tym przypadku zapisy § 19 ust. 4 Umowy stosuje się odpowiednio.” 

 

Otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„W przypadku naruszenia przez Dzierżawcę Zapewnień dotyczących Sankcji oraz naruszenia Klauzuli o 

Braku Zaangażowania, o których mowa w Załączniku nr 9 do Umowy, w sposób określony w pkt 4.4. tego 

Załącznika, Wydzierżawiający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu 

wypowiedzenia. W tym przypadku zapisy § 19 ust. 3 Umowy stosuje się odpowiednio.” 

 

§ 24 

 

Dotychczasowa treść: 

 

1. Wydzierżawiający, działając jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informuje, 

że będzie przetwarzał przekazane przez Dzierżawcę dane osobowe jego reprezentantów i/lub 

pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu oraz osób upoważnionych przez niego do 

podpisywania wszelkich oświadczeń w imieniu i na rzecz Dzierżawcy, związanych z realizacją 

Umowy, w celu i w zakresie niezbędnym dla jej prawidłowej realizacji. 
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2. Dzierżawca i/lub osoby go reprezentujące oświadczają, iż zostali poinformowani o tym, że: 

1) administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem” jest Wydzierżawiający 

mający siedzibę w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 9; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 

adresem email: iod@port.gdynia.pl 

3) wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją Umowy będą przetwarzane na 

podstawie:  

a) art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w celu wykonania Umowy; 

b) art. 6 ust.1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze i w związku z realizacją zawartych umów; 

c) art. 6 ust.1 lit f) RODO - w celu weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach a 

także zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z Umowy jako prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

4) odbiorcami przekazanych danych osobowych będą podmioty i organy, którym Administrator jest 

zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów 

przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z 

realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie Umowy; 

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji warunków Umowy, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń; 

6) osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ww. danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, na zasadach i warunkach wynikających  

z RODO; 

7) osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na 

terytorium RP organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową zawarcia Umowy. 

 

3. Dzierżawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Wydzierżawiającego wszystkim osobom 

wskazanym w ust. 1 powyżej, a których dane osobowe udostępni Wydzierżawiającemu w związku z 

realizacją Umowy, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, w zakresie analogicznym jak w ust. 

2 niniejszego paragrafu. 

 

Otrzymuje nowe brzmienie: 

 

 

1. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron 

udostępniane wzajemnie przekazywane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron lub za 

zgodą osoby, której dane dotyczą. Udostępniane dane kontaktowe obejmują między innymi: imię i 

nazwisko, stanowisko, pełnioną funkcję, adres e-mail i numer telefonu. Każda ze Stron będzie 

administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione. 

2. Przetwarzanie danych przez Strony odbywa się w myśl 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 

uchybienia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”. 

3. Każda ze Stron wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: 

mailto:iod@port.gdynia.pl
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a) w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. ul. Rotterdamska 9 81-337 Gdynia, poprzez adres e-

mail iod@port.gdynia.pl 

b) w ……………………….. poprzez …………………………… 

4. Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją Umowy będą przetwarzane na podstawie:  

a) art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w celu wykonania Umowy;  

b) art. 6 ust.1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze i w związku z realizacją zawartych umów;  

c) art. 6 ust.1 lit f) RODO - w celu weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach a także 

zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z Umowy jako prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora.  

5. Odbiorcami przekazanych danych osobowych będą podmioty i organy, którym Strony są 

zobowiązane lub upoważnione udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów 

przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Strony w związku z realizacją usług 

gwarantujących należyte wykonanie Umowy;  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji warunków Umowy, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;  

7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ww. danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, na zasadach i warunkach wynikających z RODO;  

8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na 

terytorium RP organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową zawarcia Umowy.  

10.  Obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 i 14 RODO, względem przedstawicieli, których dane 

zostaną wskazane do celów kontaktowych, bądź realizacji umowy, zrealizują Strony Umowy, każda 

względem swojego przedstawiciela. 

 

 

§ 25 ust. 3 

Dotychczasowa treść: 

„Informacją o charakterze poufnym w rozumieniu ust. 1 niniejszego paragrafu jest każda informacja 

techniczna, technologiczna, operacyjna, administracyjna, ekonomiczna, finansowa, handlowa, biznesowa, 

korporacyjna, organizacyjna, prawna lub jakakolwiek inna informacja dotycząca przedsiębiorstwa lub 

działalności Wydzierżawiającego wyrażona za pomocą mowy, pisma, znaku, obrazu, rysunku, dźwięku, 

jak też zawarta w innym urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażona w jakikolwiek 

inny sposób, w  szczególności wykonywania Umowy.” 

 

Otrzymuje nowe brzmienie: 

„Informacją o charakterze poufnym w rozumieniu ust. 1 niniejszego paragrafu jest każda informacja 

techniczna, technologiczna, operacyjna, administracyjna, ekonomiczna, finansowa, handlowa, biznesowa, 

korporacyjna, organizacyjna, prawna lub jakakolwiek inna informacja dotycząca przedsiębiorstwa lub 

działalności danej Strony wyrażona za pomocą mowy, pisma, znaku, obrazu, rysunku, dźwięku, jak też 

zawarta w innym urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażona w jakikolwiek inny 

sposób, w  szczególności wykonywania Umowy.” 

mailto:iod@port.gdynia.pl
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§ 25 ust. 6 pkt 3 

Dotychczasowa treść: 

„zostały ujawnione do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody Wydzierżawiającego” 

 

Otrzymuje nowe brzmienie: 

„zostały ujawnione do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody drugiej strony” 

 

§ 26 

Dotychczasowa treść: 

„Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Dzierżawcę w danym roku na podstawie Umowy nie 

może przekroczyć 30% czynszu określonego w § 13 ust. 1 Umowy należnego Wydzierżawiającemu za 

dany rok. Wskazany limit odpowiedzialności Dzierżawcy nie znajduje zastosowania do przypadku 

określonego w § 21 ust. 4 Umowy, w których to przypadkach odpowiedzialność Dzierżawcy będzie 

nieograniczona.” 

 

Otrzymuje nowe brzmienie: 

„Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Dzierżawcę za dany rok kalendarzowy na podstawie 

Umowy nie może przekroczyć 30% czynszu określonego w § 13 ust. 1 Umowy należnego 

Wydzierżawiającemu za dany rok kalendarzowy. Wskazany limit odpowiedzialności Dzierżawcy nie 

znajduje zastosowania do przypadku określonego w § 21 ust. 4 Umowy, w których to przypadkach 

odpowiedzialność Dzierżawcy będzie nieograniczona.” 

 

 

                                                                                       

                                                                                          Przewodniczący Komisji Przetargowej 

              

 

 

 

 

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

                                                                                                          Dominik Sychowski 
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