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             Załącznik Nr 4 do SWZ 

 

UMOWA  nr ....................... 
 

na usługę przeglądów konserwacyjnych i napraw zasilaczy UPS i przetwornic napięcia  
i częstotliwości prądu 

zawarta w dniu …. ………2022 r. w Łasku pomiędzy: 

 

1. Skarbem Państwa – 32. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Łasku  
98 – 100 Łask, ul. 9-go Maja 95 
1.1. z siedzibą: Gucin 58A, 98-113 Buczek 
1.2. reprezentowaną przez:  

Dowódcę JW 1158 – ………………………………………………….   
1.3. REGON:  730097572 
1.4. NIP:  831-000-49-53  
1.5. zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 
2. ………………………………………………………………….…  

………………………………………………………………….… 
2.1. z siedzibą: ……………………………………………..…… 
2.2. reprezentowaną przez: 

………………………………………….……….. 
2.3. REGON:  ……………………………….. 
2.4. NIP:   ……………………………….. 
2.5. KRS  ……………………………….. 
2.6. zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

 
W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie 
podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) publicznych 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu jednorazowego 
przeglądu konserwacyjnego, diagnostyki i napraw zasilaczy bezprzerwowych 
UPS oraz przetwornic napięcia i częstotliwości prądu, z podziałem na 9 części: 

Część 1 – Zasilacze UPS produkcji firmy „Centrum Elektroniki Stosowanej”; 
Część 2 – Zasilacze UPS produkcji firmy „SIEL”; 
Część 3 – Zasilacze UPS produkcji firmy „SILTEC”; 
Część 4 – Zasilacze UPS produkcji różnych firm;  
Część 5 – Zasilacze UPS produkcji firmy „CAMCO”;  
Część 6 – Przetwornice produkcji firmy „C&T Elmech”; 
Część 7 - Przetwornice i zasilacz UPS produkcji firmy „APS Energia”; 
Część 8 - Przetwornice produkcji firmy „AXA POWER”; 
Część 9 - System XILLAR firmy „C&T Elmech”;  

- należy wskazać, której części dotyczy umowa 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w ilościach i rodzaju określonych  
w zamówieniu –  w formularzu cenowym Wykonawcy– załącznik nr 1 do umowy,  
a Zamawiający zobowiązuje się odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę określoną   
w umowie.  
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3. Usługa realizowana będzie w miejscu zabudowania sprzętu na terenie 
Zamawiającego, 32 Baza Lotnictwa Taktycznego, w kompleksie: Gucin 58A,  
98-113 Buczek oraz 98-100 Łask, Wronowice 1B. 

4. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wysoką jakość wykonania usługi zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami prawa,  w tym przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stanem wiedzy technicznej. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić przeglądy konserwacyjne, 
diagnostykę i naprawy bezprzerwowych zasilaczy UPS oraz przetwornic zgodnie  
z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do umowy  
w ustalonym w umowie terminie. 

6. W przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów i części zamiennych muszą 
one być fabrycznie nowe, nie może być to sprzęt i materiały po naprawie, 
regeneracji, renowacji, itp. Dokumentacja eksploatacyjno-techniczna w języku 
polskim. 

7. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wysoką jakość i prawidłowe 
funkcjonowanie sprzętu zgodnie z parametrami określonymi przez producenta. 

8. W związku ze specyfiką wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do: 
8.1. ustalenia z osobami funkcyjnymi wskazanymi przez Zamawiającego 

harmonogramu prac, który nie będzie kolidował ze szkoleniem lotniczym    
i innymi zadaniami jednostki; 

8.2. przestrzegania zasad wjazdu na teren jednostki; 
8.3. bezwzględnego wykonywania poleceń służby dyżurnej i innych osób 

funkcyjnych jednostki;  
8.4. w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie lub odwołania prac 
w konkretnym dniu po powiadomieniu Wykonawcy. 

8.5. W przypadku wykrycia w trakcie przeglądu niesprawności urządzenia, której 
usunięcie nie wchodzi w zakres umowy:  

8.5.1. Wykonawca zdiagnozuje uszkodzenie i określi koszt naprawy (zakup 
części zamiennych + robocizna), które przedstawi Zamawiającemu; 

8.5.2. Powyższe zestawienie musi być dostarczone do Zamawiającego 
najpóźniej wraz z protokołami wykonania przeglądu; 

8.6. Ilościowy i jakościowy odbiór usługi będącej przedmiotem umowy będzie 
dokonywany przez Zamawiającego w miejscu jego wykonania osobno 
dla każdego urządzenia (protokół sporządza  Wykonawca) i zbiorczo 
(protokół odbioru robót Zamawiającego – sporządzony przez 
Zamawiającego). 

8.7. W przypadku wykrycia niesprawności sprzętu, opis uszkodzeń i sposobu oraz 
koszty ich usunięcia, musi być dołączony do protokołu z przeglądu i stanowi 
warunek odbioru usługi.  

9. Wykonawcy zabrania się używać na terenie Jednostki Wojskowej urządzeń 
latających, zdolnych do przetwarzania obrazu i dźwięku. 

10. Pojazdy Wykonawcy po terenie Zamawiającego poruszają się tylko i wyłącznie po 
wyznaczonych drogach, określonych podczas instruktażu przed rozpoczęciem 
prac z zachowaniem środków ostrożności i bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

11. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego 
pojazdy w mieniu Zamawiającego. 
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§ 2 
DODATKOWE USTALENIA 

1. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do terenów wykonywania prac                            
w godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach                   
8:00 – 15:00), przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca podczas wykonywanych prac uszkodzi elementy 
zasilaczy lub inne urządzenia, dokona naprawy na własny koszt. 

3. Wszelkie usterki, wadliwe działanie oraz prace serwisowe spowodowane 
zaniedbaniami konserwacyjnymi, które powstały z winy Wykonawcy będą 
usuwane na koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy 24 
miesięcy gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy - w ramach części 
5 zamówienia. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących  
w użytych materiałach i urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód 
powstałych w związku z wystąpieniem wady. 

5. Termin udzielonej gwarancji biegnie od dnia bezusterkowego odbioru tej części 
zamówienia, której dotyczy gwarancja (tj. „zasilacze UPS produkcji firmy 
CAMCO”). 

6. Strony ustalają następujące warunki udzielonej gwarancji: 
6.1. Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie wady jakie ujawnią się lub 

powstaną w okresie gwarancji; 
6.2. o wystąpieniu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie, 

faksem, pisemnie lub mailem; 
6.3. Wykonawca zobowiązany jest do reakcji (tj. przystąpienia do wymiany, 

naprawy itp.) na zawiadomienie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 
14 dni roboczych od dnia zgłoszenia; 

6.4. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad pokrywa Wykonawca. 
6.5. odbiór usunięcia usterki prowadzony będzie w miejscu stacjonowania 

rozdzielni. 
6.6. jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym przez strony, 

Zamawiający jest uprawniony bez utraty praw wynikających z gwarancji, do 
zlecenia wykonania usunięcia wady wybranemu przez siebie podmiotowi na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu 
poniesionych kosztów usunięcia wady w terminie 14 dni od pisemnego 
wezwania do zapłaty przez Zamawiającego; 

6.7. termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli 
zawiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania 
gwarancji; 

 

§ 3 

WARUNKI ZATRUDNIENIA 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca przez cały okres wykonywania umowy zatrudniał na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy osoby bezpośrednio oddelegowane do wykonywania usług 
przeglądów, konserwacji i naprawy w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 
Przepis ten nie znajdzie zastosowania do osobistego wykonywania zamówienia 
przez osobę fizyczną, w tym również do przedsiębiorcy prowadzącego 
indywidualną działalność gospodarczą. 

2. Wykonawca wraz z umową podpisuje oświadczenie, w którym deklaruje, że osoby 
oddelegowane  do wykonania zamówienia zatrudnione są zgodnie z § 3 ust.1 
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niniejszej umowy. Każda zmiana w tym zakresie obliguje Wykonawcę do 
powiadomienia pisemnie Zamawiającego o tym fakcie. 

3. W celu weryfikacji zatrudnienia Zamawiający ma prawo żądać: 
3.1. oświadczenia zatrudnionego pracownika; 
3.2.  oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 
3.3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
3.4.  innych dokumentów 

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy  
o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentacji zatrudnienia osób w terminie 7 
dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku) od wezwania, w zakresie 
wymaganym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy  
o pracę, a w konsekwencji powierzenie czynności osobie niezatrudnionej na 
umowę o pracę. 

 
§ 4 

OKRES REALIZACJI UMOWY 
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony z mocą obowiązującą                            

3 miesiące od dnia podpisania umowy w zakresie każdej części zamówienia. 
 

§ 5 
OSOBY DO KONTAKTÓW W SPRAWIE REALIZACJI UMOWY 

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację umowy oraz 
kontakty z Wykonawcą jest ………………………. tel. …………………………… . 

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za odbiór przedmiotu umowy 
jest ………………………………………….. tel. …………………………… . 

3. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy oraz kontakty                      
z Zamawiającym jest: ……………………… tel. ……………………….…… . 

§ 6 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Na oryginale faktury dostarczonej do Zamawiającego, Wykonawca wymieni 
wykonaną usługę, cenę i wartość oraz poda numer umowy, do której odnosi się 
wykonana usługa. 

2. Wartość umowy ustala się na kwotę brutto ……………...……… zł. (słownie: 
………………………………… złotych), w tym VAT w kwocie ………….. złotych.  
W tym część….  ………  - dodać wartość każdej z części, których dotyczy umowa 

3. W okresie obowiązywania umowy ceny usług objętych umową są stałe, zgodnie              
z formularzem cenowym Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy), który stanowi 
integralną część umowy. 

4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura 
po spełnieniu poniższych kryteriów: 

4.1. wystawienie faktury możliwe będzie po dokonaniu przez Zamawiającego 
weryfikacji przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów źródłowych 
(protokoły z przeprowadzonego przeglądu), stanowiących podstawę do 
realizacji skutecznego odbioru przedmiotu umowy; 
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4.2. za skuteczny odbiór uznaje się sporządzenie przez Zamawiającego, 
komisyjnego, „Protokołu odbioru robót”, potwierdzającego wykonanie 
przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem z rachunku 
bankowego Zamawiającego na wskazany na fakturze rachunek bankowy 
Wykonawcy  w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury, przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

§ 7 
ROZLICZANIE USŁUG 

1. Rozliczanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktury 
przedstawionej przez Wykonawcę po zrealizowaniu usługi. 

2. Przyjęcie przedmiotu umowy po zrealizowaniu usługi następować będzie przez 
upoważnionego pracownika Zamawiającego, na podstawie sporządzonego 
protokołu odbioru usługi.  

3. Zamawiający odmówi przyjęcia faktury, w przypadku braku danych, o których 
mowa  w § 6 ust. 1 oraz dokumentów § 6 ust. 4. 

4. Faktury wystawione przez Wykonawcę muszą obejmować należny podatek VAT. 
5. Fakturę należy doręczyć osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego:  

32 Baza Lotnictwa Taktycznego, 98-100 Łask, ul. 9-go Maja 95. 
6. Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie faktur, faktur korygujących 

oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej wygenerowanych w formacie PDF, 
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz.U.  
z 2021, poz. 685 ze zm.): 
8.1. Numer kontaktowy z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do 

kontaktów w sprawie e-faktur jest:  tel. 261 554 424;Faktury elektroniczne 
należy wysyłać na adres: 32blt.2232@ron.mil.pl 

8.2. Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia o każdej zmianie adresu 
mailowego. 

 

§ 8 
KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają następujące kary umowne dla Wykonawcy: 
1.1. W wysokości 20% wartości umowy brutto na rzecz Zamawiającego, gdy 

odstąpienie od umowy nastąpi z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca; 

1.2. W wysokości 30,00 zł brutto w przypadku zwłoki w realizacji umowy przez 
Wykonawcę – za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartość 
umowy brutto (dot. części 1); 

1.3. W wysokości 30,00 zł brutto w przypadku zwłoki w realizacji umowy przez 
Wykonawcę – za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartość 
umowy brutto (dot. części 2) ; 

1.4. W wysokości 30,00 zł brutto w przypadku zwłoki w realizacji umowy przez 
Wykonawcę – za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartość 
umowy brutto (dot. części 3) ; 

1.5. W wysokości 100,00 zł brutto w przypadku zwłoki w realizacji umowy przez 
Wykonawcę – za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartość 
umowy brutto (dot. części 4) ; 

1.6. W wysokości 200,00 zł brutto w przypadku zwłoki w realizacji umowy przez 
Wykonawcę – za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartość 
umowy brutto (dot. części 5) ; 

mailto:32blt.2232@ron.mil.pl
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1.7. W wysokości 300,00 zł brutto w przypadku zwłoki w realizacji umowy przez 
Wykonawcę – za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartość 
umowy brutto (dot. części 6) ; 

1.8. W wysokości 50,00 zł brutto w przypadku zwłoki w realizacji umowy przez 
Wykonawcę – za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartość 
umowy brutto (dot. części 7) ; 

1.9. W wysokości 30,00 zł brutto w przypadku zwłoki w realizacji umowy przez 
Wykonawcę – za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartość 
umowy brutto (dot. części 8) ; 

1.10. W wysokości 200,00 zł brutto w przypadku zwłoki w realizacji umowy przez 
Wykonawcę – za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartość 
umowy brutto (dot. części 9) ; 

1.11. W wysokości 5 % wartości umowy brutto za każdy udokumentowany 
przypadek niewypełnienia obowiązku zatrudniania pracowników 
świadczących usługi na podstawie umowy o pracę; 

1.12. W wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji postanowień 
umowy, o których mowa w §2 ust. 6 pkt 6.3 umowy, jednak nie więcej niż 
20% wartości umowy  

2. Łączna wysokość kar z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
przez Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia. 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
ustawowe za zwłokę. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy. 
5. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni 

od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. 
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kwoty kar umownych  

z wynagrodzenia Wykonawcy należnego na podstawie wystawionej faktury. 
7. Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowań w wysokości przekraczającej 

wysokość wyegzekwowanych od Wykonawcy kar umownych, w celu całkowitego 
naprawienia szkody. 
 

§ 9 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych 
obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy. Oświadczenie                        
w sprawie odstąpienia powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać 
uzasadnienie pod rygorem nieważności oświadczenia.  

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć                      
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy                        
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.                       
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1 i 2 umowa może być rozwiązana 
przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania, 
nienależytego wykonania lub rażącego naruszenia warunków umowy przez 
Wykonawcę. 
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§ 10 
ZMIANY W UMOWIE 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej 
jedna z okoliczności opisanych w art. 455 uPzp. 

2. Wszelkie zmiany w umowie muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 11 

PODWYKONAWCA 
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz 
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 
Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że podwykonawca:………………………………………….., 
będzie realizował przedmiot umowy w zakresie……………………………………..  

3. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ……………………………… 
…………………………………………. z jakichkolwiek przyczyn w powyższym 
zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 
podmiotem, posiadającym takie same zasoby i kwalifikacje. 

4. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest 
podać nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców 
zaangażowanych w realizację zadań z zakresu niniejszej umowy jeżeli są mu już 
znani.  

5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach 
w odniesieniu do informacji, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu,  
i przekazać wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym  
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację czynności. 

 
 
 

§ 12 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
jakie uzyska w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a także do 
zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, zgodnie                                   
z obowiązującymi przepisami oraz do bezwzględnego stosowania się do poleceń 
wydawanych w tym zakresie przez uprawnione organy. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej 
zmianie adresu lub numeru telefonu. 

3. Korespondencję uważa się za doręczoną po dwukrotnym awizowaniu listu 
poleconego. 

4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma 
dostarczone pod wskazany w niniejszej umowie adres uważa się za doręczone. 

5. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1129 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.). 

6. Wytwórcą odpadów jest Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do 
postępowania z wytworzonymi odpadami zgodnie z obowiązującym prawem tj.  
w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach (Dz. U.  
z 2022 r. poz. 699). 



Umowa – wzór                                                                                            Nr referencyjny  43/TP2/2022 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku                                                    Str. 8/10 

7. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy rozstrzygane 
będą w drodze porozumienia stron. W przypadku niedojścia do porozumienia, 
spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. Integralną częścią niniejszej umowy jest: 
8.1. Formularz cenowy – załącznik nr 1 do umowy; 
8.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do umowy; 

9. W związku z ochroną danych osobowych Zamawiający informuje, że:  
9.1. Administratorem danych osobowych jest: 32. Baza Lotnictwa Taktycznego                   

w Łasku, 98-100 Łask, ul. 9-go Maja 95. 
9.2. Inspektorem ochrony danych w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku 

jest Pan Paweł Rogala, tel. 261 554 639, email: p.rogala@ron.mil.pl. 
9.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

w celu realizacji zamówienia publicznego na przeglądy konserwacyjne  
i naprawy zasilaczy UPS i przetwornic napięcia i częstotliwości,  
nr referencyjny 43/TP2/2022. 

9.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 
art. 74 ustawy Pzp. 

9.5. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, dane osobowe będą przechowywane 
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. 

9.6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

9.7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

10. Wykonawcy przysługuje: 
10.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 
10.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych  

osobowych; 
10.3. 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; 

10.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych   
Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

11. Wykonawcy nie przysługuje: 
11.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
11.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
11.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

12. Wykonawca informuje, że: 
12.1. Administratorem danych osobowych jest ………………………… dalej: 

„Administrator”. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
można kontaktować z Administratorem pisemnie, pod wyżej wskazanym 
adresem lub drogą elektroniczną pod adresem: ………………………. 

12.2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

mailto:p.rogala@ron.mil.pl
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12.2.1. zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy, w związku, z którą dane 
zostały pozyskane. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 
ust. 1 lit. b) Rozporządzenia; 

12.2.2. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym 
w szczególności obowiązków podatkowych. Podstawą prawną 
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia oraz art. 
41 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych; 

12.2.3. ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym 
w zakresie ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń, 
prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych lub obrony 
przed roszczeniami kierowanymi w stosunku do Administratora. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) 
Rozporządzenia. 

12.3. Dane osobowe dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny 
do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. w zakresie: 

12.3.1. zawarcia i realizacji umowy – do czasu realizacji, rozwiązania albo 
wygaśnięcia umowy, 

12.3.2. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do 
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku 
przechowywania dokumentów księgowych; 

12.3.3. ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do 
momentu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją zawartej 
umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych, natomiast w razie dochodzenia lub obrony roszczeń 
z tytułu realizacji umowy – do prawomocnego zakończenia 
postępowania.  

12.4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom 
upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie: 

12.4.1. odpowiednich przepisów prawa np. Urząd Skarbowy, banki, organy 
sądowe, egzekucyjne, policja, etc.; 

12.4.2. zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
w tym podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne 
(w tym dostarczającym oprogramowanie) oraz podmiotom, którym 
zlecona zostanie pomoc prawna na etapie przedsądowym, 
postępowania sądowego lub postępowania egzekucyjnego. 

12.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 
zawarcia umowy, a następnie prawidłowego wykonania jej postanowień 
oraz jej rozliczenia. Z uwagi na powyższe, niepodanie danych będzie 
skutkowało niemożnością zawarcia i wykonania umowy. 

12.6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych podmiotowi danych 
przysługuje prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących, prawo 
do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
danych, a także prawo do ich przenoszenia. Prawo wniesienia sprzeciwu 
przysługuje w dowolnym momencie, wobec przetwarzania danych 
osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia. 

12.7. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje 
prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa 
jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
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12.8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12.9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
również w formie profilowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

13. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 
1 egz. otrzymuje Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 

  ………………………         ………………….. 
         (pieczęć, podpis)                (pieczęć, podpis) 


