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,  Załącznik nr 4 do SWZ 

 
Projektowane postanowienia umowy 

UMOWA Nr DZP-292-1/…….. /2022 

 

Zawarta w dniu ....................2022 roku w Krakowie pomiędzy: 

Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja, 31-120 Kraków, al. Adama Mickiewicza 21,  

który reprezentuje: 

…………………………………………………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

.................................z siedzibą……………………., wpisanym do…………………pod numerem……….. 

NIP……………….REGON………………. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,  

łącznie zwanych dalej również „Stronami”.  

 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ”Dostawa  drobnego 

sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. 

Hugona Kołłątaja w Krakowie” zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), nr zamówienia DZP-291-4491/2022 

- Strony zawarły umowę następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy: 

1. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA SZKLANYCH I PLASTIKOWYCH WYROBÓW 

LABORATORYJNYCH ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA POTRZEB 

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA 

W KRAKOWIE W 2022/2023 ROKU, zwanego w dalszej części umowy  „towarem”, zgodnie 

z niniejszą umową, załącznikiem nr 1 do umowy, warunkami Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz złożoną przez wykonawcę ofertą. 

 

Zadanie nr 1 Szklane i plastikowe wyroby laboratoryjne, oraz drobny sprzęt laboratoryjny 

Zadanie nr 2 Sprzęt medyczny stosowany w laboratoriach 

Zadanie nr 3 Pipety i mikropipety 

Zadanie nr 4 Specjalistyczny sprzęt laboratoryjny 

Zadanie nr 5 Bibuły i sączki 
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*Uwaga: Jeżeli z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na wszystkie /Zadania, to jako przedmiot 
umowy będzie wykonanie całego zamówienia. Jeżeli z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na 
wykonanie tylko jednego Zadania, to jako przedmiot umowy zostanie wpisane tylko konkretne /Zadanie. Per 
analogiam - na co najmniej dwa i więcej zadań, to każde z nich zostanie oddzielnie rozpisane w jednej umowie.  

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy tj.  

formularz cenowy wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości towaru, w stosunku do 

ilości określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz zmniejszenia asortymentu 

określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy spowodowanych zmianą potrzeb 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem  że ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w 

załączniku nr 1 do niniejszej umowy nie ulegną zmianie przez cały okres jej obowiązywania. 

Gwarantowany minimalny zakres zakupu towarów to 10 % zakresu określonego w 

załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zastrzega że, ilości towaru podane w załączniku nr 1 określają szacunkową 

wielkość zamówienia i nie stanowią zobowiązania zamawiającego do jego pełnej realizacji 

w okresie obowiązywania umowy, ani też podstawy do dochodzenia przez wykonawcę 

roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia. Zakup towaru 

uzależniony będzie od faktycznego zapotrzebowania jednostki zamawiającego, z 

zastrzeżeniem ust. 3. 

 

§ 2 

Warunki dostawy: 

1.    Towar opisany w załączniku nr 1 do niniejszej umowy powinien być dostarczany 

sukcesywnie bezpośrednio do jednostki,  pod adres wskazany w ust. 2 w zależności od 

potrzeb Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy, transportem wykonawcy, 

na jego koszt i ryzyko. Wykonawca będzie zobowiązany wnieść zamówioną partię towaru 

na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

2.  Miejscami dostawy wyrobów laboratoryjnych wyrobów ze szkła, plastiku i innych 

materiałów, oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego ujętych w zadaniach nr 1, 2, 3, 4, 5 są 

jednostki organizacyjne Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: Al. 

Mickiewicza 21 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 30-059 Kraków, ul. Łobzowska 24 31-

140 Kraków, al. 29 Listopada 46 31-425 Kraków, al. 29 Listopada 54 31-425 Kraków, ul. 

Balicka 116b 31-149 Kraków, ul. Balicka 122 31-149 Kraków, ul. Jodłowa 12 30-250 Kraków, 

ul. Rędzina 1b 30-248 Kraków, ul. Rędzina 1c 30-248 Kraków, ul. Podłużna 3 30-239 Kraków 

wskazane w jednostkowym zamówieniu.  

3.   Wykonawca gwarantuje, że dostarczany w ramach umowy towar jest pełnowartościowy, 

bardzo dobrej jakości, w nieuszkodzonych opakowaniach, pozbawiony wad oraz zgodny z 

obowiązującymi normami. 

4. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem podanym w formularzu cenowym 

złożonym wraz z ofertą i stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, nie spełniającym 
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wymagań określonych w SWZ, złej jakości, uszkodzony, lub w inny sposób wadliwy, nie 

zostaną on odebrany przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się na żądanie 

Zamawiającego do jego wymiany na pozbawiony wad, zgodny z wymogami zamówienia, 

spełniający wymagania SWZ i zgodny z obowiązującymi normami w terminie do 7 dni 

roboczych tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. Niedostarczenie towaru w tym terminie uprawnia 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy w całości lub w części,  dostawa towaru w tym 

terminie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kary umownej za zwłokę 

5.   Wielkość, rodzaj i termin każdej dostawy będzie uzgadniany z Wykonawcą przez 

pracownika jednostki dla której ma być wykonana dostawa. 

6.  Zamawiający będzie składał zamówienia za pośrednictwem pocztą elektronicznej - e-

mailem lub przez platformę internetową (jeżeli taką posiada Wykonawca), przy czym przy 

tej formie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić tą samą drogą jego 

otrzymanie.  

7.  Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu konta e-mail lub platformę 

internetową, na której składane będą zamówienia. 

8.   Termin dostawy zamówionej partii wyrobów laboratoryjnych ze szkła, plastiku, innych 

materiałów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego wynosi dla: 

a) Zadania nr 1, 2, 3, 5 - ……………. dni (zgodnie z ofertą)  roboczych od złożenia pisemnego 

zapotrzebowania, 

b) Zadanie nr 4 –……………. dni (zgodnie z ofertą) roboczych od złożenia pisemnego 

zapotrzebowania. 

9.    Każde zamówienie określać będzie rodzaj zamawianego towaru z uwzględnieniem nazw, 

ilości i wielkości opakowań, ponadto Zamawiający w zamówieniu powoła się na numer 

zawartej z Wykonawcą umowy. 

10.     Wraz z dostawą zamówionej partii towaru do jednostki organizacyjnej Zamawiającego 

Wykonawca wystawi i dostarczy fakturę VAT ze wskazaniem jednostki zamawiającej i 

specyfikacją dostawy określającej ilość i rodzaj dostarczonego towaru (w przypadku 

realizowania dostawy dla dwóch jednostek zamawiającego faktura winna być wystawiona 

odrębnie dla każdej z nich). 

11. Zamówienie będzie podpisane przez osobę upoważnioną do składania zamówień  

w imieniu jednostki. 

12. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty towaru, aż do chwili 

jego potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.  

13. Dostawa może odbywać się w jednym czasie do różnych miejsc określonych w ust. 2.  

14. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 

Zamawiającego (tj. od 7:30 do 15:30), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
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§ 3 

Termin realizacji: 

Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie strony i obowiązuje przez okres 12 

miesięcy od jej zawarcia,  nie dłużej niż do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 

umowy z zatrzeżeniem, że  w przypadku zadania nr 5 pn. „Bibuły i sączki”   usługa nie będzie 

świadczona wcześniej niż od 9 lutego 2023 roku. ( w przypadku gdy Wykonawca nie będzie 

realziował zadania nr 5 zastrzeżenie zostanie usunięte) 

 

§ 4 

Wartość umowy i warunki płatności 

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi: ……..…… zł brutto  (słownie: 

………………………………………………………………………………………. zł) w tym należny podatek VAT 

wg. stawki ……....%. 

2.  W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 umowy ujęte jest maksymalne wynagrodzenie 

za dostawy dla poszczególnych zadań częściowych*: 

 -  Zadanie nr 1 - ……………  złotych brutto, w tym podatek VAT w wysokości ……..%, 

 -  Zadanie nr 2 - ……………  złotych brutto, w tym podatek VAT w wysokości ……..%, 

 -  Zadanie nr 3 - ……………. złotych brutto, w tym podatek VAT w wysokości ……..%, 

 -  Zadanie nr 4 - ……………. złotych brutto, w tym podatek VAT w wysokości ……..%, 

 -  Zadanie nr 5 - ……………. złotych brutto, w tym podatek VAT w wysokości ……..%, 

3.  Kwota określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy w tym  

w szczególności koszty towaru, koszt ich transportu do miejsc wymienionych w § 2 ust. 2 

niniejszej umowy, opakowania, podatku.  

4.  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną ilość dostarczonego towaru. Rozliczenie 

wynagrodzenia Wykonawcy odbywać się będzie odrębnie dla każdego zlecenia na 

podstawie cen określonych w załączniku nr 1 do umowy.  

5. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę należności stanowiącej różnicę pomiędzy 

kwotą określoną w ust. 1, a wynagrodzeniem obliczonym zgodnie z ust. 4. 

6. Ceny jednostkowe brutto określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy obowiązują przez 

cały okres trwania umowy, bez możliwości ich waloryzacji, z zastrzeżeniem ust. 12-23 

niniejszego paragrafu.  

7.  W przypadku, gdy wartość wykonanych dostaw zrówna się z kwotą określoną w ust. 1 

umowa wygasa.  

8. Zapłata nastąpi przelewem bankowym w ciągu 21 dni od daty dostarczenia faktury 

wystawionej dla  jednostki Zamawiającego, na  konto  Wykonawcy wskazane na 

fakturze. 

9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Wykonawcy – ……………………………….. 

11. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Zamawiającego – 675-000-21-18. 
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12. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania niniejszej umowy 

ceny jednostkowe i wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 może ulec zmianie. 

13. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od szóstego pełnego miesiąca 

kalendarzowego od terminu zawarcia umowy.  

14. Strony umowy uprawnione są do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli poziom cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia przekroczy 10 % w 

stosunku do stawek przyjętych przez Wykonawcę w ofercie.  

15. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych,  ustalanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zwanego 

dalej „wskaźnikiem GUS”). 

16. Przez zmianę cen materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów 

względem cen przyjętych w ofercie Wykonawcy. Wykonawca będzie uprawniony do 

wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości należnego mu wynagrodzenia, 

wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenia kwot, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której 

nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości cen materiałów związanych z realizacją 

zamówienia, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia.  

17. W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt 16, Zamawiający 

przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, oraz wskażę 

kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo 

informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.  

18. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 

częściowym zatwierdzeniu wniosku, Wykonawca może ponownie wystąpić z 

wnioskiem, o którym mowa w pkt. 16.  

19. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data zawarcia Umowy. 

Na dzień zawarcia Umowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, 

ustalonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wynosi ……..  

20. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 20 % wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 4 pkt 1  Umowy. 

21. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia 

limitu, o którym mowa w pkt 20.  

22. Waloryzacja dotyczy wynagrodzenia należnego Wykonawcy w okresach 

rozliczeniowych następujących po zatwierdzeniu przez Strony wniosku 

waloryzacyjnego, zgodnie z pkt. 16 i podpisaniu stosowanego aneksu do umowy.  

23. W przypadku likwidacji Wskaźnika GUS, lub zmiany podmiotu, który urzędowo go 

ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej stosuje się odpowiednio do wskaźnika i 
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podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy 

Wskaźnik GUS lub podmiot. 

24. Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków własnych Zamawiającego. 
 

 

 

§ 5 

1. Osobą odpowiedzialną za poszczególne zlecenia, upoważnią do odbioru przedmiotu 

umowy ze strony Zamawiającego, składania reklamacji w imieniu Zamawiającego są osoby 

upoważnione przez Kierownika danej jednostki organizacyjnej Zamawiającego. 

2. Osoba upoważniona ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w sprawie dostaw 

towaru: ……………………….................……..........................……. 

3. Zmiana osób, o których jest mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga aneksu do umowy, lecz pisemnej 

notyfikacji.  

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i 

wysokości:  

a) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – 2% wartości brutto przedmiotu umowy, 

o której jest mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku częściowego odstąpienia 

od umowy 2 % wartości brutto części, od której Wykonawca odstępuje.  

b) za zwłokę w terminie dostawy – 0,01 % wartości brutto zamówionej partii towaru za 

każdy dzień zwłoki w stosunku do wyznaczonego terminu dostawy.  

c) w przypadku wykonania dostawy w sposób nienależyty, w szczególności niezgodnie  

z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy lub zapisami umowy, o których jest mowa w § 

1,2 w wysokości 5 % wartości zamówienia brutto poszczególnego zlecenia wykonanego 

nienależycie.  

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 2 % 

wartości brutto przedmiotu umowy, o której jest mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Kary umowne mogą być potrącone z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku 

braku możliwości potrącenia kar umownych z faktury zostaną one zapłacone przez 

Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji niniejszej umowy  

w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku odmowy przez 

Wykonawcę realizacji któregokolwiek z jednostkowych zleceń, o których mowa w § 3 ust. 

3. przekazanych Wykonawcy zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 2.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 
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§ 7 

1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty może nastąpić 

za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku: 

a)    zmiany adresu pod który towar ma być dostarczany pod warunkiem, że zmiana 

obejmować będzie granice administracyjne Powiatu Krakowskiego lub Gminy Miejskiej 

Kraków oraz pod warunkiem, że cena nie ulegnie zmianie. 

b)    zmiany terminu wykonania umowy, terminu realizacji danego zlecenia  pod 

warunkiem, że wykonanie umowy w terminie nie było możliwe z powodu siły wyższej. 

Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w 

przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą 

stron i których nie można było przewidzieć lub, które choć przewidywalne były 

nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich 

uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w 

szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, 

trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, pandemie, strajk generalny lub branżowy 

trwający dłużej niż 5 dni. Jeśli Zamawiający lub Wykonawca będzie stał w obliczu siły 

wyższej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę umowy o 

zaistniałej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz 

przewidywanych konsekwencjach, jak również podjąć działania w celu 

zminimalizowania możliwych szkód. Trudności finansowe Zamawiającego lub 

Wykonawcy nie mogą być traktowane, jako „siła wyższa”, pod warunkiem, że 

wynagrodzenie nie ulegnie zmianie, 

c)    uzasadnionej zmiany pojemności opakowań towaru: np. w przypadku zaprzestania 

produkcji o wielkościach wymaganych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy. W przypadku zmniejszenia pojemności opakowań towaru cena 

jednostkowa określona w Załączniku nr 1 do umowy ulegnie zmianie tj. 

odpowiedniemu zmniejszeniu, jednak wartość przedmiotu umowy określona w §4 ust. 

1 nie ulegnie zmianie, 

d)    uzasadnionej zmiany towaru z powodu zaprzestania jego produkcji oraz pod 

warunkiem, że oferowany towar spełnia wymagania Zamawiającego i cena nie ulegnie 

zmianie.  

e)    ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

f)     zmiany podwykonawcy, zakresu realzaicji umowy przez podwykonawcę 

2. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi 

określone w ust. 1  wraz z tą propozycją przedłoży:  

      a) opis proponowanych zmian, 

b) uzasadnienie 

3. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku)  

w terminie 3 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym 
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terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną 

propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 1 i 2. 

4. W przypadku upływu terminu podanego ust. 3 traktuje się iż propozycja wprowadzenia 

zmian została odrzucona. 

5. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 

3 i 4. 

6. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez 

sporządzenie zmiany do umowy - aneksu.  

7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust.  1– 6 jest nieważna. 

 

§ 8* 

1. Wykonawca zrealizuje niniejsze zamówienie własnymi siłami, bez udziału 

podwykonawców. 

2. Wykonawca powierzy podwykonawcom realizację niniejszego zamówienia, w zakresie 

…………(zgodnie z ofertą Wykonawcy)……  

3. Wykonawcę odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania lub 

zaniechania własne. 

4. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec 

Zamawiającego, a wynikających z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie 

ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy. 

 

§ 9 

1. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń: 

a) Ze strony Zamawiającego – adresy wskazane w § 2 ust. 2. 

         b)    Ze strony Wykonawcy:   …………………... 

2. O każdej zmianie adresu każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić drugą 

stronę w formie pisemnej – pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję 

kierowaną listem poleconym na adres wymieniony w ust. 1. 

            

§ 10 

W kwestiach nie unormowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 11 

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikających w związku z wykonywaniem umowy jest 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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 § 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego,  jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

§ 13 

Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizuje swój obowiązek 

informowania kontrahentów pełniących rolę podmiotów przetwarzających o  obowiązkach 

spoczywających na nich, wynikających z  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), wynikający z art. 

39 ust. 1 litera a) tego rozporządzenia, poprzez swoją stronę internetową https:// 

iod.urk.edu.pl, na której umieścił stosowne informacje. 

 

 

    

ZAMAWIAJĄCY                                   WYKONAWCA 
 

 

 

 

 

 

* zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany, zgodnie z ofertą wykonawcy. 

  


