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           Załącznik nr 4 do SWZ 
 

 UMOWA  nr ..........................  
na dostawę materiałów elektrycznych, baterii i akumulatorów 

zawarta w dniu ……………………….. 2021 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: 98-113 Buczek, Gucin 58A 
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. reprezentowana przez:  

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

 
 
W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) publicznych została zawarta 
umowa o następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę materiałów 
elektrycznych, baterii i akumulatorów (nazwa części postępowania zostanie 
wpisana po wyłonieniu Wykonawcy).  

2. Asortyment zgodnie z formularzem cenowym Wykonawcy – załącznik nr 1 do 

umowy i opisem przedmiotu (załącznik nr 2 do umowy, dotyczy części 3) 

3. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w oryginalnych,    
jednostkowych opakowaniach producenta. Zamawiający wymaga, aby 
dostarczone produkty były oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację 
produktu. Towar, którego identyfikacja nie będzie możliwa nie będzie przyjęty. 

4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy,                 
nie mogą być to materiały po naprawie, regeneracji, renowacji, itp., 
zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości 
i parametrów techniczno-eksploatacyjnych, podczas przechowywania 
w warunkach magazynowych. Dokumentacja eksploatacyjno – techniczna                       
w języku polskim. 

5. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wysoką jakość i prawidłowe 
funkcjonowanie przedmiotu umowy zgodnie z parametrami określonymi przez 
producenta. 
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6. W przypadku, gdy dostarczony towar (w części lub całości) nie będzie odpowiadał 
opisowi określonemu w SWZ  – Zamawiający odmówi przyjęcia towaru, a 
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru zgodnego z 
przedmiotem zamówienia w terminie 14 dni od dnia odmowy przyjęcia, jednak nie 
później niż do końca czasu trwania umowy, na swój koszt. 

7. Dostarczony materiał musi posiadać min. 24 miesięczną gwarancję. Gwarancja 
przedmiotu umowy zostanie przedłużona po każdej naprawie gwarancyjnej o czas 
naprawy liczony od dnia zdemontowania sprzętu i przyjęcia do naprawy przez 
Wykonawcę do dnia dostarczenia przez Wykonawcę naprawionego sprzętu                       
i sprawdzenia poprawności działania przez Zamawiającego. 

8. W okresie gwarancji po trzykrotnym, nieskutecznym usunięciu usterki 
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny                    
od wad. 

9. Dostarczony przedmiot umowy powinien spełniać parametry techniczno – 
jakościowe, które określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla 
poszczególnych typów sprzętu. 

10. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać - 
w stosunku do wskazanych produktów, w zależności od ich rodzaju – odpowiedni 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi. 

§ 2 
OKRES REALIZACJI UMOWY 

1. Termin realizacji zamówienia: 

1.1.W części 1-2 dostawy będą realizowane sukcesywnie (w zależności od potrzeb 

zgłaszanych przez Zamawiającego) w okresie 7 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. 

1.2.W części 3-4 dostawa zostanie zrealizowana jednorazowo w terminie 

zadeklarowanym w ofercie (10-20 dni roboczych od dnia podpisania umowy). 

§ 3 
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ 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. ………………….. 

§ 4 
WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

Wymagania Zamawiającego związane z realizacją dostaw towaru objętego częścią         
1-2 postępowania przetargowego: 
1. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie czynnością podzieloną na oddzielne 

zamówienia realizowane wg potrzeb Zamawiającego przez cały okres trwania 
umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć oraz rozładować przedmiot umowy 
na własny koszt i odpowiedzialność do magazynów  Zamawiającego  
znajdujących się na  terenie: 

2.1. Jednostki Wojskowej Nr 1158, 98-100 Łask, ul 9-go Maja 95 – asortyment 
części 1 postępowania – w godzinach 08.00 – 14.00; 

2.2. Jednostki Wojskowej Nr 1551, 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 78 – 
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asortyment części 2 postępowania – w godzinach 08.00 – 14.00. 
3. Zamawiający będzie sukcesywnie składał zamówienia na dostawy materiałów 

telefonicznie lub emailem. Dostawy towaru odbywać się będą maksymalnie do 10 
dni roboczych od złożenia zamówienia, a w uzasadnionych przypadkach (np. 
konieczność importu materiału z zagranicy), uzgodnionych z zamawiającym, do 
20 dni roboczych- dotyczy części 1 i 2. 

4. Ilościowy i jakościowy odbiór sprzętu będącego przedmiotem umowy będzie 
dokonany przez Zamawiającego w miejscu jego dostawy wymienionym w pkt. 2. 

5. Produkty odbierane będą przez Zamawiającego w obecności upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. Produkty mają być przedstawione przez 
Wykonawcę do odbioru w sposób pozwalający na dokonanie ich oceny zgodności 
z Umową. Opakowania nie mogą być uszkodzone, powinny posiadać etykietę 
zawierającą m. in.: nazwę producenta, datę produkcji z określeniem terminu 
przydatności do stosowania i kod (nr) EAN. 

6. W dokumentach (faktura, WZ, inne) dostarczanych wraz z materiałem, przy 
poszczególnych pozycjach, musi znajdować się odnośnik do odpowiedniej pozycji 
z formularza cenowego. 

Wymagania Zamawiającego związane z realizacją dostaw towaru objętego częścią 
3-4 postępowania przetargowego. 
7. Zamawiający wymaga aby dostawa produktów była zrealizowana jednorazowo. 
8. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć oraz rozładować przedmiot umowy 

na własny koszt i odpowiedzialność do magazynów  Zamawiającego  
znajdujących się na  terenie: 
8.1. Jednostki Wojskowej Nr 1158, 98-1113 Buczek, Gucin 58a – magazyn 

służby  ZLLT – asortyment części 3 postępowania – w godzinach 08.00 – 
14.00. 
O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego telefonicznie: nr tel. 261 555 397 na minimum 2 dni (dwa) 
przed planowanym terminem dostawy. 

8.2. Jednostki Wojskowej Nr 1158, 98-1113 Buczek, Gucin 58a –magazyn 
służby łączności – asortyment części 4 postępowania – w godzinach 08.00 – 
14.00. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Zamawiającego telefonicznie: nr tel. 261 555 569 na minimum 2 
dni (dwa) przed planowanym terminem dostawy. 

9. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty były oznaczone w sposób 
umożliwiający identyfikację produktu. Towar, którego identyfikacja nie będzie 
możliwa nie będzie przyjęty. 

10. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieregenerowany, 
kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych, pochodzić z oficjalnych kanałów 
dystrybucyjnych producentów obejmujących rynek Unii Europejskiej.  

11. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w oryginalnych, jednostkowych 
opakowaniach producenta. Zamawiający nie dopuszcza materiałów 
eksploatacyjnych w opakowaniach tzw. dwupakach i wielopakach.  

12. Oferowane produkty muszą być wysokiej jakości, zapewniać kompatybilność 
pracy z urządzeniami Zamawiającego. Posiadać na opakowaniach zewnętrznych 
logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis 
zawartości, termin przydatności do użycia (bez konieczności naruszania 
opakowania oraz z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów 
np. hologramy). 

13. W przypadku, gdy dostarczony towar nie będzie odpowiadał opisowi określonemu  
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w SWZ oraz w formularzu cenowym- załączniku do umowy. – Zamawiający 
odmówi przyjęcia towaru, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia 
towaru zgodnego z przedmiotem zamówienia w terminie trwania umowy na swój 
koszt. 

14. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne 
dostarczonych towarów, jeśli takich udzielił producent. Wymagany przez 
Zamawiającego okres gwarancji to minimum 24 miesięcy. 

§ 5 
CENA 

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

2. Wartość zamówienia ustala się na kwotę brutto ……………...……… zł (słownie: 
…………………………… złotych), w tym VAT w kwocie ………….. zł.  

3. W okresie obowiązywania umowy ceny dostaw zawartych w formularzu cenowym 
(załącznik do umowy) są stałe. 

4. 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. 

§ 6 
ROZLICZANIE DOSTAW 

1. Rozliczanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie faktur 
przedstawionych przez Wykonawcę po zrealizowaniu dostawy /partii dostaw.  

2. Przyjęcie przedmiotu umowy dokonane będzie przez upoważnionego pracownika 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający odmówi przyjęcia faktury w przypadku braku danych, o których 
mowa w § 5 ust. 1. Fakturę należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres 
korespondencyjny Zamawiającego: 32. Baza Lotnictwa Taktycznego                  
w Łasku, 98 – 100 Łask, ul. 9 – go Maja 95. 

4. Faktury wystawione przez Wykonawcę muszą obejmować należny podatek VAT. 
5. 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.2020.106): 
6.1  Numer kontaktowy z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do 

kontaktów w sprawie e-faktur: tel. 261 554 424; 
6.2  Faktury elektroniczne należy wysyłać na adres: 32blt.2232@ron.mil.pl.  
6.3  Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia o każdej zmianie adresu 

mailowego.  
§ 7 

KARY UMOWNE 
1. Strony ustalają następujące kary umowne: 

1.1. Wykonawca – w wysokości 20% wartości umowy brutto na rzecz 
Zamawiającego, gdy odstąpienie od umowy nastąpi z powodu okoliczności, 
za które odpowiada Wykonawca; 

1.2. Wykonawca – w wysokości 200 zł w przypadku opóźnienia w realizacji 
umowy przez Wykonawcę – za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 
20% wartość umowy brutto.(dotyczy części 1) 

mailto:32blt.2232@ron.mil.pl
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1.3. Wykonawca – w wysokości 150 zł w przypadku opóźnienia w realizacji 
umowy przez Wykonawcę – za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 
20% wartość umowy brutto.(dotyczy części 2) 

1.4. Wykonawca – w wysokości 50 zł w przypadku opóźnienia w realizacji umowy 
przez Wykonawcę – za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% 
wartość umowy brutto.(dotyczy części 3) 

1.5. Wykonawca – w wysokości 75 zł w przypadku opóźnienia w realizacji umowy 
przez Wykonawcę – za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% 
wartość umowy brutto.(dotyczy części 4) 

2. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
ustawowe za opóźnienie. 

3. Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowań w wysokości przekraczającej 
wysokość wyegzekwowanych od Wykonawcy kar umownych, w celu całkowitego 
naprawienia szkody. 

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. 

§ 8 
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. 

4. Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadać aktualne atesty, wszelkiego typu 
odpowiednie zezwolenia i okazywać je Zamawiającemu na każde wezwanie. Brak 
jakiegokolwiek wymaganego dokumentu stanowić będzie podstawę do 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym                
i z winy Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

5. Jeżeli jeden Wykonawca zostanie wyłoniony w kilku częściach postępowania, 
powyższe zapisy dotyczą każdej części postępowania z osobna. 

§ 9 
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. Zamawiający ustanawia następujące zasady zmiany wysokości wynagrodzenia 
należnego wykonawcy: 
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2.1. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – obniżenie lub 
podwyższenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi o kwotę 
odpowiadającą różnicy pomiędzy kwotą podatku jaką Wykonawca byłby 
zobowiązany zapłacić tytułem podatku w momencie zawarcia umowy,            
a kwotą podatku jaką Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić po zmianie 
stawki podatku od towarów i usług. 

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

§ 10 

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. 
 

§ 11 
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 2019 r. 
poz. 2019) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1740). 

6. 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. 

7. Integralną częścią niniejszej umowy jest: 
7.1. Formularz cenowy – załącznik nr 1 umowy; 
7.2. Opis przedmiotu – załącznik nr 2 umowy(dotyczy części 3). 

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

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

w Łasku jest Pan Paweł Rogala, tel. 261 554 639, email: p.rogala@ron.mil.pl. 

mailto:p.rogala@ron.mil.pl
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8.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  
w celu realizacji zamówienia publicznego na dostawę materiałów 
elektrycznych, baterii i akumulatorów. 

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

8.5. 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. 

8.6. 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. 

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

9. Wykonawcy przysługuje: 
9.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 
9.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych  osobowych; 
9.3. 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; 

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

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

osobowych; 
10.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
10.3. 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. 

11. Wykonawca informuje, że: 
11.1. 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: ………………………. 

11.2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
11.2.1. zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy, w związku, z którą dane 

zostały pozyskane. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 
ust. 1 lit. b) Rozporządzenia; 

11.2.2. 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; 

11.2.3. 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. 
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11.3. Dane osobowe dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny 
do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. w zakresie: 

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

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

11.3.3. 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.  

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

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

11.4.2. 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. 

11.5. 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. 

11.6. 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. 

11.7. 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.  

11.8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11.9. 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. 

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

 
     ZAMAWIAJĄCY                                 WYKONAWCA 

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


