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                         Załącznik nr 4 do SWZ 

 

Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w 

sprawie zamówienia 

 
Umowa  nr     ----------------------------  

Nr sprawy     EZ/02/D/PN/2021 

 

W dniu ……………… r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej 

Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, adres: 

ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017326, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, 

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 641-000-55-14, REGON: 

273545647; z kapitałem zakładowym: 9 084 000,00 zł. 

reprezentowanym przez: 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

zwanym dalej Zamawiającym, a: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot 

umowy będący zamówieniem publicznym:  

 

Dostawa sprzętu obejmująca dostarczenie dwóch sztuk wielofunkcyjnego urządzenia 

jednoosiowego z osprzętem do zamiatania i zimowego utrzymania alejek model ……………… 

 

zgodnie z wynikiem postępowania z dnia ………………… r., przeprowadzonym w trybie 

podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z 

niniejszą umową, parametrami technicznymi, wraz z niezbędnym wyposażeniem 
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przedmiotu zamówienia, zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, ofertą 

Wykonawcy oraz warunkami serwisu i gwarancji. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek 

wad prawnych, obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich, nie wystąpią w stosunku do 

niego jakiekolwiek ograniczenia w rozporządzaniu oraz nie będzie przedmiotem żadnego 

postępowania administracyjnego bądź cywilnego, jak również przedmiotem 

zabezpieczenia lub zajęcia z innego tytułu. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie ukryte wady 

fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy. 

5. Za dzień sprzedaży przedmiotu zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu zdawczo 

odbiorczego przez obie strony bez zastrzeżeń. 

6. Odbioru przedmiotu umowy dokonają pracownicy upoważnieni przez Zamawiającego. 

7. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy nieodpowiadającego wymaganiom 

zawartym w SWZ i opisie zawartym w ofercie, Zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu 

Umowy. 

8. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy we własnym zakresie tj. własnym transportem, 

na własny koszt i na własne ryzyko. 

9. Do przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację techniczną 

(wraz z instrukcją obsługi i z katalogiem części osprzętu w języku polskim) oraz części 

składowych wchodzących w skład wyposażenia, kartę gwarancyjną w języku polskim. 

10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia dokumenty 

określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz 

punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych. 

11. W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi na terenie siedziby Zamawiającego szkolenie 

wyznaczonych osób w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 

jakościowymi opisanymi dla przedmiotu umowy. 

13. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

14. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania umowy uzgadniane będą przez Zamawiającego 

z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

15. Wykonawca przed podpisaniem Umowy zapoznał się z warunkami i zakresem realizacji 

zamówienia i przyjmuje zamówienie do wykonania bez zastrzeżeń i zobowiązuje się 

wykonać je zgodnie z Umową. 

16. Wykonawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe 

wykonanie przedmiotu umowy. 

17. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z pomocą których 

zobowiązanie wykonuje, jak również pracowników, którym wykonanie umowy powierza, 

jak za własne działania, uchybienia lub zaniechanie 
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§ 2. 

1. Termin wykonania umowy: …… dni od daty podpisania niniejszej umowy. 

2.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w maksymalnym terminie 

określonym w ust. 1 niniejszej umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego 

a znajdujące się na terenie miasta Ruda Śląska w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni od 

poniedziałku do piątku, po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym lub e-mailowym 

najpóźniej jeden dzień przed realizacją przedmiotu zamówienia.  

 

§ 3. 

1. Wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy wynosi: 

netto : …..………………………………………………………………………………. zł 

podatek VAT (%) ……… kwota : …..….…………..…………………….………………….. zł 

brutto : …..….…………………………………………………………..………………. zł 

(brutto słownie : ……….………………………………………………………………………………. zł) 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje koszt dostarczenia sprzętu w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego zlokalizowane na terenie miasta Ruda Śląska oraz koszt 

jego rozładunku. 

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury wraz 

z potwierdzonym protokołem zdawczo odbiorczym dostarczonego sprzętu. Zapłata nastąpi 

przelewem na konto bankowe Wykonawcy. 

4.  Fakturę należy wystawić na: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., adres: ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda 

Śląska, 

5. Cena brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy przez Wykonawcę w 

tym koszty serwisu gwarancyjnego oraz szkolenia operatorów. 

6. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność przedmiotu określonego w § 1 

niniejszej umowy za kwotę określoną w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

7. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty związane z przedmiotem umowy. 

8. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, a niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP: ………………………….. 

10. Zamawiający oświadcza, że posiada następujący NIP: 641 000 55 14 

11. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia kwotą należności rachunku Zamawiającego. 

12. Płatność zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy o nr 

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
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§ 4 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotowego zamówienia oraz gwarancji jakości. Okres rękojmi równa się okresowi 

gwarancji. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres: …. 

miesięcy. 

3. Gwarancja obejmuje m.in.: serwis gwarancyjny,  wymianę wszystkich oryginalnych części 

zamiennych niezbędnych do wykonania prac w ramach gwarancji. W okresie gwarancji 

wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, w tym koszty dojazdu, koszt 

materiałów i części zamiennych ponosi Wykonawca.  

4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 

zdawczo-odbiorczego przedmiotu niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca zapewnia serwisowanie, konserwacje, przeglądy techniczne i naprawy 

gwarancyjne w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia lub przekazania sprzętu na 

podstawie odrębnego zlecenia. Wyjątek stanowią naprawy wymagające dłuższego czasu 

realizacji.  

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne określające szczegółowe warunki 

gwarancji. 

7. Wykonawca gwarantuje sprawne działanie, właściwą konstrukcję i jakość użytych 

materiałów, właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia i zgodności z normami 

wymaganymi prawem oraz kompletność dostawy zgodnie z ofertą przetargową i 

specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia. 

8. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancyjnym konieczności przemieszczania 

przedmiotu zamówienia do siedziby Wykonawcy w związku z przeglądem gwarancyjnym 

lub ze stwierdzeniem usterek gwarancyjnych, których nie można usunąć w siedzibie 

Zamawiającego, koszty przemieszczenia przedmiotu zamówienia od i do Zamawiającego 

ponosi Wykonawca. Przekazanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy na czas naprawy i 

jego odbiór musi nastąpić protokolarnie. 

9.  W przypadku stwierdzenia ukrytych wad technicznych przedmiotu zamówienia koszty 

napraw pokryje Wykonawca. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za 

szkody wyrządzone wskutek dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy. 

11.  Naprawy będą wykonywane przez serwis w terminach i na warunkach zawartych w książce 

gwarancyjnej. 

12. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia spowodowane przez Zamawiającego w wyniku 

eksploatacji niezgodnej z dostarczonymi instrukcjami obsługi i konserwacji. 

13.  Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia spełnia wszelkie wymagania prawa 

polskiego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. 

14.  Strony dopuszczają formę telefoniczną i elektroniczną zgłoszenia wad i usterek na adres 

poczty:  



5 

- zielen@mpgm.com.pl – Zamawiający, 

     - …………………………………. – Wykonawca  

§ 5 

1. Do reprezentowania Zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy upoważnione są 

Pan/i……………………….. , tel. …………………… wew. ……………… 

Pan/i……………………….. , tel. …………………… wew. ……………… 

2. Do reprezentowania Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy upoważniony jest  

Pan/i ....................................., tel. (…..) ….…-..….-…... 

3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji umowy może 

odbywać się: telefonicznie, telefaksem, pocztą elektroniczną lub przy pomocy innych 

dostępnych środków komunikacji. 

 

§ 6. 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Wykonania całego zakresu dostaw siłami własnymi lub siłami własnymi i siłami 

następujących podwykonawców wymienionych w ofercie przetargowej: 

a) dostawy wykonane: 

- siłami własnymi ......................................................................................... 

- siłami podwykonawców ............................................................................ 

 

§ 7. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 5% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 za opóźnienie w dostawie przedmiotu 

zamówienia za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości: 

1) 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za odstąpienie przez Zamawiającego 

od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego, innych niż wskazane w ustawie Pzp. 

3. Zamawiający oraz Wykonawca mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, gdy 

wartość poniesionej szkody przekroczy wysokość należnej kary umownej. 

 

§ 8. 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:  

a) nierozpoczęcia, opóźnienia w rozpoczęciu przedmiotu umowy lub kiedy Wykonawca nie 

będzie wykonywał przedmiotu umowy z wymaganą starannością oraz realizował go 

niewłaściwie i niezgodnie z umową a wezwania Zamawiającego do należytego 

wykonania tych czynności będą nieskuteczne. Nieskuteczność wezwań Zamawiającego 

oznaczać będzie nie usunięcie stwierdzonych usterek i nieprawidłowości w realizacji 

umowy w terminie 14 dni od powiadomienia. 

b) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcie 

likwidacji, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
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c) w wyniku zmiany zarządcy obiektów stanowiących zasób komunalny Gminy Miasta Ruda 

Śląska przynależnych do Rejonów Eksploatacji Budynków,    

d) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

e) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niedostarczenia 

przedmiotu umowy zgodnego z opisem, 

f) Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli wykonawca w chwili zawarcia umowy 

podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

  3. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej pod    

   rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 9 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie 

następującym: 

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w 

opisie przedmiotu umowy, 

b) zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do 

przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin 

realizacji. 

c) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się 

możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości 

umowy z tego tytułu, 

d) zmiany formy organizacyjnej / prawnej Wykonawcy (przekształcenie itp.). 

e) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. 

zmiana numeru rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych), 

f) wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy, 

uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie. 

2) Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności związanych 

z wystąpieniem COVID 19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie 

umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
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związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

3. Zmiany jak powyżej wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego 

wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem. 

4. Rozwiązanie umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 

§ 10. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane 

w związku z realizacją umowy; 

2) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2019r. poz. 1781). 

2. Wykonawca w szczególności oświadcza, że: 

1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych 

osobowych mające zastosowanie oraz RODO; 

2) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające 

z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających 

zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą; 

3) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby 

zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 

przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów 

o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, 

których dane dotyczą. 

 

§ 11. 

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych 

przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” 

oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781) 

Zamawiający przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie 

Miasta Ruda Śląska: 
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1) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - Administratorem danych osobowych 

Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę jest Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. o.o.; 

2) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z 

którym może się Wykonawca skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych 

osobowych, w następujący sposób: 

a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@mpgm.com.pl, 

b) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3) PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA - Przetwarzanie danych osobowych 

Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę odbywa się w związku z realizacją zadań 

własnych bądź zleconych Miasta Ruda Śląska, określonych przepisami prawa, w szczególności 

w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 4, 4a i 5 ustawy o samorządzie 

powiatowym, w celu realizacji przysługujących Miastu Ruda Śląska uprawnień, bądź spełnienia 

przez Miasto Ruda Śląska obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo jest niezbędne 

do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej, określonego przepisami prawa, którego dotyczy niniejsza umowa. 

Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Wykonawca jest 

stroną lub do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy, przed zawarciem umowy. Mogą 

również wystąpić przypadki, w których zostanie Wykonawca lub osoba wskazana przez 

Wykonawcę poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę w określonym celu i zakresie; 

4) ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH - Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z 

wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa; 

5) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH - Dane osobowe Wykonawcy lub osób 

wskazanych przez Wykonawcę będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 

spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po 

spełnieniu celu, dla którego dane Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę zostały 

zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który 

wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne 

stanowią inaczej; 

6) PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTEPU DO DANYCH OSOBOWYCH – 

Na  zasadach określonych przepisami RODO, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę 

osoba ma prawo do żądania od administratora: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

c) usunięcia swoich danych osobowych, 

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

e) przenoszenia swoich danych osobowych, 
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a ponadto Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba ma prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez 

Wykonawcę. 

7) PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY - Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne 

jest wyrażenie zgody, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba zawsze ma prawo 

nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób 

wskazanych przez Wykonawcę do momentu jej wycofania. 

8) PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO - Gdy Wykonawca lub wskazana 

przez Wykonawcę osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych, Wykonawcy lub wskazanej przez Wykonawcę osobie przysługuje 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9) INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH 

NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH -  Podanie przez Wykonawcę swoich danych osobowych 

lub wskazanych osób może być wymogiem ustawowym, wynikającym z umowy lub warunkiem 

zawarcia lub kontynuowania umowy, do których podania będzie Wykonawca lub wskazana 

osoba obowiązana/y. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a Wykonawca nie 

poda swoich danych, lub danych wskazanych osób, nie będzie możliwa realizacja zadania 

ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W 

przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub 

danych wskazanych osób nie będzie możliwa realizacja takiej umowy. W przypadku, 

gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a Wykonawca nie poda swoich 

danych lub danych wskazanych osób, nie będzie możliwe zawarcie takiej umowy. 

10) ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE - Administrator 

informuje, iż dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 12. 

1. Wszelkie dozwolone prawem zmiany niniejszej umowy – wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy. 
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§ 13. 

Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 14. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po 

jednym dla każdej ze stron. 

§ 15. 

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

Opis przedmiotu zamówienia – zawarty w SWZ  

Załącznik nr 1 -  Oferta Wykonawcy  

 

W Y K O N A W C A :       Z A M A W I A J Ą C Y: 

 


