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numer sprawy: BF-II-WE.ZP.U.272.94.2021.AR  
załącznik nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia 

 

 

Projektowane postanowienia Umowy:  
 

   

 

1. Treść projektu umowy przedłoży Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. Zapisy nie mogą być sprzeczne z prawem i nie mogą generować dodatkowych 

kosztów poza wynikającymi z dokumentów zamówienia przedmiotowego postępowania.    

2. W ramach wykonania zamówienia Wykonawca przyjmuje do wykonania:  

1) nadanie krajowej i międzynarodowej, długoterminowej oceny ratingowej dla Województwa 

Mazowieckiego, sporządzenie pisemnej analizy, zawierającej uzasadnienie nadanego 

ratingu. Zamawiający otrzyma po jednym egzemplarzu każdej wersji językowej (polskiej 

oraz angielskiej) uzasadnienia ratingu oraz będzie miał zapewniony dostęp do 

elektronicznej postaci uzasadnienia ratingu;  

2) dokonywanie aktualizacji oceny ratingowej oraz sprawowanie bieżącego nadzoru nad 

ratingami w okresie obowiązywania umowy, które odbędzie się zgodnie  

z regulacjami obowiązującymi agencje  ratingowe, w szczególności z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r.  

w sprawie agencji ratingowych (Dz.U WE L.2009.302.1 z 19 listopada 2009 r. z późn. zm.);      

3) sporządzenie pisemnego uzasadnienia (raportu) do przyznanej oceny;   

4) podanie wyniku ratingu wraz z jego uzasadnieniem oraz wyników aktualizacji  do publicznej 

wiadomości we własnych publikacjach Wykonawcy (w formie drukowanej i elektronicznej) w 

finansowych serwisach informacji oraz poprzez co najmniej 3 międzynarodowe informacyjne 

serwisy finansowe. 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia oraz wpisy do 

rejestrów niezbędne dla wykonywania działalności w zakresie ratingu.  

4. Wykonawca oświadcza, iż jest zarejestrowany przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych (ESMA), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 

1060/2009 z dnia 16 września 2009 roku w sprawie agencji ratingowych (Dz. U. UE.l.2009.302.1 

z dnia 17 listopada 2009 roku z późniejszymi zmianami). 

5. Rating stanowi niezależną decyzję Wykonawcy.   

6. Termin obowiązywania umowy – 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.   

7. Szczegółowy wykaz danych, materiałów, opracowań niezbędnych dla wykonania ratingu i termin 

ich dostarczenia przez Zamawiającego określone zostaną odrębnie po podpisaniu umowy z 

Wykonawcą.  

8. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do czynnego współdziałania przy wykonywaniu 

pracy będącej przedmiotem zamówienia, w szczególności do umożliwienia Wykonawcy 

pozyskania danych niezbędnych do wykonania pracy.   

9. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie wymagane i konieczne informacje, którymi 

dysponuje, na podstawie których Wykonawca będzie przeprowadzał analizę ratingową. Wszelkie 

informacje (dokumenty) będą przekazywane Wykonawcy stosownie do potrzeb przez niego 

zgłoszonych. Informacje będą przekazywane drogą elektroniczną, pisemnie, podczas wizyty 

ratingowej i/lub podczas konferencji telefonicznej.  

10. Za wykonanie umowy przyjmuje się spełnienie łącznie następujących warunków:  

a) powiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o ratingu jaki otrzymał pisemnie lub drogą 

elektroniczną na adres ……………………… ,  

b) sporządzenie pisemnej analizy oceniającej, zawierającej uzasadnienie nadanego ratingu,  

c) publikacje wykonanej oceny ratingowej oraz aktualizacji,  

d) aktualizacje przeprowadzonej oceny ratingowej,  

e) nadzór nad nadanym ratingiem w okresie obowiązywania umowy.  



_____________________________________________________________________________________________________ 
Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 

Strona 2 z 6 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego o wysokości 

nadanego ratingu, aktualizacji, zmianie lub wycofaniu ratingu przed jego publikacją pisemnie lub 

drogą elektroniczną na adres ……………………… .  

12. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje oraz dysponuje odpowiednim 

potencjałem ekonomicznym, technicznym i organizacyjnym, zapewniającymi należyte wykonanie 

umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się zrealizować umowę z najwyższą, zawodową 

starannością, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

13. Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.   

14. Wykonawca nie może powierzyć realizacji niniejszej umowy, ani jej części osobom trzecim bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

15. Wykonawca prowadzić będzie systematyczną analizę czynników mogących mieć wpływ na 

przyznany rating, zwaną dalej monitoringiem.  

16. Monitoring będzie się odbywał na podstawie informacji otrzymywanych przez Wykonawcę od 

Zamawiającego oraz na podstawie danych i informacji powszechnie dostępnych.   

17. Zmiana nadanego ratingu lub jego wycofanie nie wymaga zgody Zamawiającego.  

18. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż w nawiązaniu do nowych regulacji 

oraz wewnętrznych procedur agencji ratingowej, w przypadku wycofania ratingu, Wykonawca 

podaje ten fakt do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem oraz publikuje wysokość ratingu 

aktualną na dzień jego wycofania.  

19. Publikacja nadania, aktualizacji, zmiany lub wycofania ratingu nie wymagają zgody 

Zamawiającego.  

20. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy łącznego wynagrodzenia  za 

wykonanie przedmiotu umowy w wysokości ………… PLN netto, plus podatek VAT w kwocie 

……… PLN, tj. łącznie ………… PLN brutto (słownie złotych: ……). Po wykonaniu czynności 

będących przedmiotem umowy w 4 częściach. Podstawą wystawienia faktur jest aktualizacja 

ratingu w danym roku:  

a) w 2022 roku  kwotę brutto w wysokości ………… PLN,  

b) w 2023 roku kwotę brutto  wysokości ………… PLN, 

c) w 2024 roku kwotę brutto w wysokości ………… PLN,  

d) w 2025 roku kwotę brutto w wysokości ………… PLN. 

21. Powyższe płatności będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem na podany przez 

Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury.  

22. Zmiany ratingu, monitoring, aktualizacja, zmiana perspektywy ratingu, umieszczenie na liście 

obserwacyjnej będą dokonywane w ramach opłaty określonej w ofercie.  

23. Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy jest zgodne ze złożoną ofertą i jest niezmienne w 

całym okresie obowiązywania umowy.  

24. Strony zobowiązują się w trakcie trwania umowy oraz po zakończeniu jej obowiązywania do 

zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze poufnym, w posiadaniu których 

znalazły się przy wykonywaniu umowy lub w związku z jej wykonywaniem oraz do nieujawniania 

i nieposługiwania się dokumentami o charakterze poufnym w celach innych, niż wynikające z 

niniejszej umowy.  

25. Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,05% kwoty 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w pkt. 20, przypadającego na dany rok.  

26. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron, wyrażoną  na piśmie pod 

rygorem nieważności.  

27. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i zgody składane na podstawie umowy dokonywane są 

w formie pisemnej.  

28. Ewentualne spory między Stronami wynikające z umowy będą rozstrzygały sądy właściwe ze 

względu na siedzibę Zamawiającego.  

29. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.  
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30. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.  

31. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.  

32. Umowa może zawierać szczegółowe postanowienia o sposobie realizacji zamówienia przez 

wybranego Wykonawcę sformułowane w dodatkowych zapisach umowy pod warunkiem, że nie 

będą sprzeczne z dokumentami zamówienia przedmiotowego postępowania.  

33. Wykonawca oświadcza, że jest akceptowany przez Międzynarodowe Instytucje Finansowe, 

związane z obsługą zadłużenia Województwa Mazowieckiego.  

34. Zastrzega się, że łączna wysokość kar umownych, należnych w związku z realizacją przedmiotu 

umowy nie może przekroczyć 30% wartości umowy.  

35. Dopuszcza się zmianę treści umowy lub terminu wykonania Umowy, w przypadku zaistnienia 

jednej lub więcej z poniższych okoliczności: 

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację umowy;  

2) praw i obowiązków stron umowy w sytuacji gdy nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie 

ukształtowania zgodnie z nowymi regulacjami tych praw i obowiązków, które mają wpływ na 

wykonanie umowy;  

3) zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację umowy;  

4) gdy modyfikacje będą podyktowane koniecznością rezygnacji lub zmiany kolejności realizacji 

poszczególnych działań, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym 

załącznik nr 3 do SWZ;  

5) nastąpią inne zdarzenia niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, uniemożliwiające 

wykonanie umowy w ustalonym terminie;  

6) gdy konieczne będzie wprowadzenie zmian będących następstwem niezależnych od 

Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy 

zachowaniu należytej staranności, w szczególności zmian w zasadach dotyczących sposobu 

realizacji umowy;  

7) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla 

Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy.  

36. Zmiana treści umowy lub terminu wykonania umowy, o której mowa w ust. 35 jest dopuszczalna, 

o ile zakres zmian lub zmiana terminu realizacji umowy zostanie zatwierdzona przez 

Zamawiającego przed rozpoczęciem prac przez Wykonawcę.  

37. Zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i 

mogą być dokonywane również w zakresie określonym w art. 455 ust. 1 i 2 p.z.p. oraz w 

niniejszych projektowanych postanowieniach umowy.  

38. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

realizację Umowy, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

2) 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; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) 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; 

5) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, o wartość 

wzrostu/obniżki tych kosztów.  

39. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 38 pkt 1 będzie dotyczyć 

wyłącznie części przedmiotu Umowy wykonanej w terminie przewidzianym Umową, po dniu 

wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku 
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akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie 

zmiana stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. Wartość wynagrodzenia 

netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów.  

40. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 38 

pkt 2, 3, 4 lub 5 będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę 

w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub wysokość minimalnej stawki godzinowej, lub dokonujących zmian w 

zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w 

zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych lub zmianą ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.  

41. W przypadku, o którym mowa w ust. 38 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń lub wysokości minimalnej stawki godzinowej pracowników i osób realizujących 

przedmiot umowy, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za 

pracę lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki 

godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie 

do części wynagrodzenia pracowników i osób, o których mowa powyżej, realizujących przedmiot 

Umowy, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu Umowy wraz z pisemnym zestawieniem (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników wykonujących przedmiot umowy z określeniem zakresu (części etatu).  

42. W przypadku, o którym mowa w ust. 38 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia zaangażowanym przez Wykonawcę osobom realizującym przedmiot Umowy. 

Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia osób, o których mowa powyżej, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 

one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy wraz z pisemnym 

zestawieniem (zarówno przed jak i po zmianie) z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych/ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  

43. W przypadku, o którym mowa w ust. 38 pkt 5 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą wzrostowi/obniżce kosztów realizacji Umowy wynikających ze zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia/obniżenia wynagrodzenia a wpływem zmiany cen materiałów 

i kosztów, o których mowa w ust. 38 pkt 5 na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 

obejmować jedynie dodatkowe koszty lub obniżkę kosztów realizacji Umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą cen materiałów i kosztów, o których mowa w ust. 38 

pkt 5 względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie, przy czym zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po 

upływie pierwszego roku realizacji Umowy, z zastrzeżeniem ust. 52.  

44. W celu zawarcia aneksu, każda ze Stron, w terminie od dnia opublikowania przepisów 

dokonujących tych zmian, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie lub sytuacji, o której mowa w 

ust. 38 pkt 5 (do 30 dni) może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w 

szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy 

powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana 

wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

45. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 44, Strona, 

która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 
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wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, 

albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.  

46. W razie niezatwierdzenia wniosku lub częściowego zatwierdzenia wniosku, Strona może 

wniosek ponowić.  

47. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 

wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Aneks będzie 

obowiązywał od dnia jego zawarcia ze skutkiem od dnia wejścia w życie zmian przepisów 

będących podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia albo od dnia zawnioskowanego przez 

Stronę, jeżeli będzie to termin późniejszy.  

48. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione (zmniejszone lub zwiększone) w 

wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych 

publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny – dalej jako: „wskaźnik GUS” – za poprzedni 

rok kalendarzowy.  

49. Minimalny poziom zmiany (wzrost lub spadek) wskaźnika GUS, w wyniku którego 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione wynosi 5%, w stosunku do wskaźnika wzrostu 

lub spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny) publikowanego przez 

Główny Urząd Statystyczny na dzień 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zawarto 

Umowę.  

50. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmiany wskaźnika GUS na wykonanie 

przedmiotu umowy. Wykazanie wpływu następuje w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 43.  

51. Strony nie przewidują zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 48 w pierwszych 12 miesiącach 

trwania umowy. W kolejnym roku, wynagrodzenie może podlegać zmianie w wysokości 

wynikającej ze zmiany  wskaźnika GUS w stosunku do wskaźnika na dzień 1 stycznia roku 

kalendarzowego, w którym zawarto Umowę z zastrzeżeniem ust. 52. Kolejne zmiany 

wynagrodzenia są możliwe najwcześniej po upływie 12 miesięcy od zawarcia aneksu do Umowy 

związanego ze zmianą wynagrodzenia, gdy wskaźnik wzrostu lub spadku poziomu cen osiągnie 

5 %, w roku, w którym Strona wnioskuje o zmianę w porównaniu do roku, w którym został 

podpisany ostatni aneks do Umowy związany ze zmianą wynagrodzenia.  

52. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 48-51 wynosi łącznie 3 % 

wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w formularzu oferty, będącym 

załącznikiem nr 1 do SWZ, przy założeniu, że w przypadku zmiany wskaźnika, każdorazowa 

wartość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w formularzu oferty, z zastrzeżeniem pkt 4, 

będzie ustalana w następujący sposób:  

1) jeśli zmiana wskaźnika będzie na poziomie od 5 do 8,5 (zmiana poziomu cen od 5% do 

8,5%) – wynagrodzenie, o którym mowa w formularzu oferty, będącym załącznikiem nr 1 do 

SWZ, z zastrzeżeniem pkt 4, może zmienić się do 1%, 

2) jeśli zmiana wskaźnika będzie na poziomie powyżej 8,5 do 10 poziomu cen (zmiana poziomu 

cen od 8,5% do 10%) – wynagrodzenie, o którym mowa w formularzu oferty, będącym 

załącznikiem nr 1 do SWZ, z zastrzeżeniem pkt 4, może zmienić się do 2%,  

3) jeśli zmiana wskaźnika będzie na poziomie powyżej 10 (zmiana poziomu cen ponad 10%) – 

wynagrodzenie, o którym mowa w formularzu oferty, będącym załącznikiem nr 1 do SWZ, z 

zastrzeżeniem pkt 4, może zmienić się do 3%; 

4) zmiana wynagrodzenia obowiązuje od dnia podpisania aneksu do Umowy, tym samym nie 

dotyczy wynagrodzenia ustalonego (wystawienie faktury) lub wypłaconego przed dokonaniem 

zmiany Umowy. 

53. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 48-52, zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.  
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Klauzula informacyjna:  

1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób wskazanych 

przez Wykonawcę, jako osoby do kontaktu jest Województwo Mazowieckie, którego dane 

kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. 

Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, email: 

urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na 

adres wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: iod@mazovia.pl.  

3. Dane osobowe:   

1) osób reprezentujących Wykonawcę, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o 

którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c 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 osobowych), 

wynikającego z  przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w 

zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podane tych danych jest warunkiem 

zawarcia umowy lub ważności podejmowanych czynności.  

2) osób wskazanych przez Wykonawcę, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię 

i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie 

uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f 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 osobowych), w celu realizacji niniejszej umowy/przebiegu postępowania. 

Dane zostały podane przez Wykonawcę w ramach zawieranej umowy.  

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-

organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz będą 

przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach.  

5. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 1 

przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

Ponadto osobom wskazanym przez Wykonawcę, jako osoby do kontaktu, przysługuje również 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zapisów powyższej Klauzuli informacyjnej 

wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 1.  

 

 

 

 


