
         Załącznik nr 4 do SWZ –  

wzór umowy 

 

UMOWA NR……………………. 

zawarta dnia …………………….. r. w Warszawie 

pomiędzy: 

Państwowym Muzeum Etnograficzne w Warszawie 

ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: …………… 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: …………………………………………………………….. 

 

W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne 

prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia przedmiotu 

umowy zgodnie ze złożoną ofertą oraz warunkami określonymi w specyfikacji warunków 

zamówienia,  tj.:………………. 

2. Wykonawca oświadcza, że wymieniony w ofercie samochód, jego części składowe i 

przynależności są wolne             od wad fizycznych i prawnych oraz że są jego wyłączną 

własnością i są wolne od roszczeń osób trzecich. Ponadto Wykonawca zapewnia, że samochód, 

jego części składowe i przynależności są fabrycznie nowe  i nigdy nie były używane, nie 

podlegają żadnym wyłączeniom lub ograniczeniom w rozporządzaniu prawnym lub 

faktycznym, a także że nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub pozasądowe dotyczące 

samochodu, jego części składowych i przynależności. 

 

§2 

Termin realizacji oraz odbiór przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają realizację przedmiotu umowy na …. tygodni  od daty zawarcia umowy. 

2. Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. 

3. Do odbioru przedmiotu umowy (odbiór techniczny) Zamawiający przystąpi w dniu dostawy,                

z tym że Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy z co najmniej 

trzydniowym wyprzedzeniem. 



4. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu umowy dołącza następujące dokumenty: 

1) Świadectwo homologacji, 

2) Karta pojazdu, 

3) Wykaz autoryzowanych stacji obsługi (ASO) na terenie Polski i Unii Europejskiej, 

4) Książka serwisowa, 

5) Karta pojazdu, 

6) Instrukcja obsługi.  

5. Dostarczony przedmiot umowy musi zawierać dane identyfikacyjne: nazwę producenta, typ, 

model i tym samym być zgodnym z przedmiotem zaoferowanym w ofercie złożonej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. W trakcie odbioru technicznego Zamawiający ma prawo, w obecności przedstawiciela 

Wykonawcy, przeprowadzenia próby działania samochodu oraz sprawdzenia jego 

funkcjonowania. Odbiór techniczny ma służyć potwierdzeniu zgodności zakresu jakościowego 

i ilościowego dostarczonego samochodu ze złożoną ofertą oraz potwierdzenia prawidłowego 

działania wszystkich jego funkcjonalności. 

7. Odbioru technicznego dokonają przedstawiciele Zamawiającego w obecności co najmniej 

jednego przedstawiciela Wykonawcy. 

8. Jeżeli podczas odbioru technicznego stwierdzi się występowanie usterek lub odstępstw                      

od zapisów zawartych w specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego ich usunięcia. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół zawierający 

zestawienie stwierdzonych usterek lub odstępstw, a strony ustalą nowy termin dokonania 

odbioru technicznego. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych. 

9. Jeżeli w trakcie odbioru technicznego nie stwierdzi się występowania usterek lub odstępstw 

lub jeśli zostaną one usunięte natychmiast, strony dokonają odbioru i podpiszą protokół 

odbioru technicznego. Zostanie on sporządzony w 2 egzemplarzach i podpisany                                   

przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

10. Wykonawca ponosi pełne ryzyko za przedmiot umowy zawiązane z niebezpieczeństwa jego 

utraty albo uszkodzenia do chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego. Z chwilą 

odbioru przez Zamawiającego całkowite ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy 

przechodzi na Zamawiającego. 

11. Protokół odbioru technicznego zostanie podpisany po przekazaniu Zamawiającemu                         

przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4. 

12. Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla przedstawicieli Zamawiającego z zakresu obsługi 

samochodu i wyposażenia stanowiących przedmiot umowy w dniu wykonania odbioru 

technicznego lub w innym dniu uzgodnionym przez strony. 

13. W przypadku stwierdzenia mało istotnych rozbieżności między dostarczonym przedmiotem 

umowy, a określonym w specyfikacji warunków zamówienia, nie mających wpływu na 

zmniejszenie bezpieczeństwa ani wartości, łatwych do usunięcia, Zamawiający ma prawo 

sporządzić protokół odbioru technicznego z rozbieżnościami z wyznaczeniem terminu 

usunięcia wymienionych rozbieżności. Protokół odbioru technicznego z rozbieżnościami nie 

wstrzymuje terminu płatności wynagrodzenia. 

14. Wszelkie koszty dostawy, wydania Zamawiającemu i odebrania przez Zamawiającego 

przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.  

15. Osobą upoważnioną do nadzoru realizacji umowy oraz odbioru przedmiotu umowy ze strony 

Zamawiającego jest …………………… 

16. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy                                                                            

jest ………………………………………………………….. 

 



§3 

Gwarancja i serwis 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości mechanicznej  zgodnie ze 

złożoną ofertą, tj. …………………………………………  oraz udzieli Zamawiającemu pisemnej 

gwarancji jakości minimum …… – letniej na powłokę lakierniczą i na perforację blach 

nadwozia. 

2. Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego. 

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, zapewni obsługę serwisową wynikającą                          

z gwarancji na samochód będący przedmiotem umowy. 

4. Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania napraw gwarancyjnych i przeglądów w 

autoryzowanych stacjach obsługi oferowanej marki pojazdu oraz dodatkowe bezpłatne 

przeglądy gwarancyjne. 

5. Wykonawca gwarantuje co najmniej jeden autoryzowany przez producenta samochodu 

warsztat naprawczy w odległości maksymalnie 50 km od miasta Warszawa. 

6. Czas reakcji serwisu na zgłoszone usterki/awarie nie powinien przekroczyć 48 godzin licząc                 

od terminu zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie usterki samochodu                           

i przesłanie do Zamawiającego planu naprawczego. Do usunięcia usterki/awarii musi dojść                  

w najkrótszym, technicznie uzasadnionym terminie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 

ich zgłoszenia. 

7. Zgłoszenie gwarancyjne lub awarii będą przyjmowane pod nr telefonu ………………………………… 

lub poczty elektronicznej ……………………………………………………………………………  

8. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia usterki/awarii. Potwierdzenie                       

to musi być przesłane na adres mailowy: ……….następnego dnia od zgłoszenia usterki/awarii. 

W przeciwnym wypadku za moment zgłoszenia usterki/awarii przyjmuje się godzinę wysłania 

zgłoszenia. 

9. Wykonawca dokona nieodpłatnej wymiany samochodu na nowy w terminie 7 dni, gdy po 

trzech kolejnych naprawach tego samego elementu lub zespołu wykaże wady w działaniu. 

10. Jakiekolwiek niezgodności (w tym wady lub usterki) lub awarie, które wystąpią w okresie 

gwarancji zostaną usunięte przez serwis techniczny Wykonawcy bezpłatnie (łącznie z kosztami 

dojazdu, robocizny i zużytych materiałów, a w przypadku braku możliwości wykonania 

naprawy u Zamawiającego, dostarczenia i odbioru ciągnika do punktu serwisowego). 

11. Jeśli naprawa z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie jest możliwa w wyżej określonym 

terminie Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o zgodę na wydłużenie czasu 

naprawy. Zamawiający może w takiej sytuacji wyznaczyć nowy termin naprawy. 

12. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wadu lub usterki do dnia 

wykonania naprawy. 

13. Wszystkie wykonane przez Wykonawcę interwencje serwisowe i naprawy gwarancyjne                        

w ramach umowy będą potwierdzone w formie pisemnej przez przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy. 

14. Jeżeli dostarczony przez Wykonawcę dokument gwarancyjny zawiera postanowienia 

sprzeczne z niniejszą umową, obowiązujące są zapisy niniejszej umowy. 

15. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z winy Zamawiającego. 

 

§4 

Warunki płatności 



1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy cenę zgodną z  ofertą Wykonawcy, 

tj.: 

Netto: ……………………………………………………………..zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………..) 

Brutto: …………………………………………………………….zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………) 

2. Powyższa kwota obejmuje wszystkie czynności związane z dostawą przedmiotu umowy                     

do miejsca dostawy (transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru, potwierdzonego 

protokołem odbioru technicznego podpisanym przez obie strony, oraz ewentualnymi opłatami 

licencyjnymi i autorskimi, należnościami celnymi, załadunkiem i rozładunkiem, gwarancją, 

serwisem gwarancyjnym itp.). 

3. Cena ryczałtowa i nie będzie podlegała zmianom w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę                       

po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru technicznego  lub protokołu technicznego 

z rozbieżnościami, w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury na wskazane przez Wykonawcę konto. 

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia 

rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 

6. Za zwłokę w opłacie faktury Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. 

 

 

§5 

Odpowiedzialność i kary umowne 

1. Strony ustalają wzajemną odpowiedzialność za nie wypełnienie lub nienależyte wypełnienie 

warunków umowy: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

a) Zwłoki w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

b) Zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

gwarancji w wysokości 0,1 % ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek 

c) Zwłoki w dostawie przekraczającej 30 dni, w wysokości 10 %  ceny brutto określonej      

w § 4 ust. 1 umowy 

d) Odstąpienia od realizacji umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn zależnych            

od Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 4 ust. 1 

2) Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność z tytułu naliczanych kar na podstawie 

niniejszej umowy zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności 

Wykonawcy. 

3) Kary umowne będą potrącane automatycznie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

4) W przypadku gdy szkody Zamawiającego spowodowane działaniem Wykonawcy 

przekraczają wysokość kar umownych określonych powyżej, niezależnie od kar umownych 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5) Zapłata wymienionych wyżej kar umownych, nie zwalnia stron z wypełnienia wzajemnych 

zobowiązań wynikających z zapisów umowy. 



6) Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy                

w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. 

7) Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie wyrządzone przez 

Wykonawcę lub jego Podwykonawców szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, 

które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz roszczenia 

odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych obejmujących 

roszczenia związane z wyrządzonymi przez Wykonawcę i jego podwykonawców szkodami 

związanymi z wykonaniem niniejszego przedmiotu umowy, łącznie z wszelkimi 

wynikającymi z tego tytułu kosztami, które zostałyby skierowane do Zamawiającego, osób 

upoważnionych do jego reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu 

Zamawiającego. 

8) W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu 

znaku towarowego lub praw patentowych dotyczących podmiotu umowy, 

odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

§6 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty,                      

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: 

1) Rozwiązań technicznych lub parametrów zaoferowanych w ofercie: 

a) W przypadku, gdy parametry techniczne samochodu będą korzystniejsze                                          

dla Zamawiającego niż zaoferowane w ofercie, będą spełniały wymagania określone       

w specyfikacji  warunków zamówienia, a cena nie ulegnie podwyższeniu, 

b) W przypadku pojawienia się na rynku samochodu nowszej generacji pozwalającego                      

na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,                               

lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości pracy, a cena nie ulegnie podwyższeniu, 

c) W przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa. 

2) Terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych 

niezależnie od stron. Pod pojęciem zdarzeń losowych strony rozumieją okoliczności,                     

które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym             

nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie np. klęska żywiołowa, strajk. Termin 

może ulec przedłużeniu o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację umowy. 

3) w przypadku zmiany stawki podatku VAT oraz wysokości podatku akcyzowego; 

4)  w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

5) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

6) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania  

zamówienia przez Wykonawcę. 

 

 



2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,                    

w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej 

zmiany. 

 

§7 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od w przypadku: 

a) Zwłoki Wykonawcy w dostawie przedmiotu umowy przekraczającej 30 dni od upływu 

terminu określonego w § 2ust. 1 umowy, 

b) Gdy suma kar umownych przekroczy 20 % wartości brutto umowy, 

c) Rażącego odstępstwa w wykonaniu przedmiotu umowy od warunków określonych               

w specyfikacji warunków zamówienia oraz w niniejszej umowie (za rażące odstępstwo 

od wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna dostarczenie samochodu, 

części składowych i przynależności o gorszych parametrach od deklarowanych w 

ofercie). 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia o Umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie 

od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach, co wynika z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym czasie, w razie powzięcia od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części Umowy. W przypadku konieczności zakreślenia terminu do 

odstąpienia, przyjmuje się, że Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia w 

terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu                            

od umowy nie wyklucza możliwości dochodzenia kar umownych należnych od odstąpienia. 

5. Odstąpienie od umowy nie zwalnia stron od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych 

w niniejszej umowie. 

 

§8 

Ochrona danych osobowych 

 
1. W związku z realizacją umowy Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe przedstawiciela 

Zamawiającego jako uprawniony odbiorca w celu zapewnienia komunikacji i w zakresie 

określonym w § 2 ust.14 umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować obowiązek informacyjny wobec pracowników 

Zamawiającego. 

3. Przy niniejszej umowie Zamawiający przekazał Wykonawcy klauzulę informacyjną dla 



Wykonawcy i jego przedstawiciela, zgodnie z dokumentacją postępowania. 

 

§ 10 

Postanowienie końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 

2. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 

 

 

Załączniki: 

- SWZ wraz z Załącznikami, 

- oferta Wykonawcy, 

- Świadectwo homologacji, 

- Karta pojazdu, 

- Wykaz autoryzowanych stacji obsługi (ASO) na terenie Polski i Unii Europejskiej, 

- Książka serwisowa, 

- Karta pojazdu, 

- Instrukcja obsługi. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w prawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

Informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Muzeum Etnograficzne,  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@ethnomuseum.pl telefon/faks: +48 

22 696 53 80, lub kom. 512305151, 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, bankom, operatorom pocztowym, 

podmiotom świadczącym dla Administratora usługi prawne, doradcze, podatkowe oraz podmiotom obsługującym 

systemy teleinformatyczne oraz innym podmiotom uprawnionym na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych 

(art. 74) przez określony czas (art. 78); 

5. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora dla celów archiwizacyjnych, zgodnie   z wewnętrznymi 

ustaleniami, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub obrony przez ewentualnymi 

roszczeniami; 



6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu z zastrzeżeniem, że: 

a) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o 

którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie 

niezgodnym z ustawą; 

b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w 

art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

tego postępowania; 

c) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 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 4.05.2016, str. 1, z późn. 

zm.)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej, o których mowa w SWZ, do upływu terminu na ich wniesienie, 

7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje 

Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, 

9. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

Administrator nie profiluje danych osobowych, 

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 


