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Dodatek nr 3 do Zapytania 

UMOWA nr …............… (wzór) 

 

zawarta w dniu ………….. r. w Urzędzie Gminy Miedźno pomiędzy 

  

GMINĄ MIEDŹNO reprezentowaną przez: 

Piotra Derejczyka - Wójta Gminy Miedźno zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a 

…………………... 

NIP …………... Regon ………………... 

wpisanym do …………...…………... 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez: 

………………………………... 

 

Mając na uwadze wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy 

na „Dostawa laptopów w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+” 

zawiera się umowę o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia, 

którego przedmiotem jest sprzedaż, transport, dostarczenie 25 sztuk laptopów do Urzędu 

Gminy Miedźno ul. Ułańska 25. 

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, transport, dostarczenie 25 laptopów wraz z 

oprogramowaniem do Urzędu Gminy Miedźno ul. Ułańska 25 szczegółowo opisanego w 

Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia wraz z dodatkami za ceny jednostkowe 

wskazane w Formularzu cenowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy (zwanego 

dalej w skrócie Przedmiotem zamówienia). 

 

3. Dostarczone sprzęty wraz z oprogramowaniem muszą być fabrycznie nowe,  kompletne, 

sprawne technicznie. Każdy z zaoferowanego sprzętu (urządzeń) wraz z oprogramowaniem 

musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży na rynek Polski. 

 

4. Przedmiot zamówienia winien być kompletny, wolny od wad i posiadać prawem 

wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności w tym CE, świadectwa i rejestracje. 

 

5. Zamawiający wymaga dostaw urządzeń wraz z oprogramowaniem o właściwych pod 

względem jakości standardach, bez wad i bez uszkodzeń mechanicznych. 

 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone urządzenia wraz z 

oprogramowaniem nie spełniają wymagań Zamawiającego, Wykonawca winien wymienić je 
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na inne spełniające te wymogi. 

 

7. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Odpowiedzialność za 

szkody powstałe w trakcie transportu, rozładunku, dostarczenia sprzętu ponosi Wykonawca. 

 

§ 2. 

 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 8 dni od zawarcia umowy. 

2. Za fakt potwierdzający dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu uważane będzie spisanie protokołu odbioru stwierdzającego należyte wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o planowanym 

terminie dostawy, z wyprzedzeniem 3 dni roboczych przed planowaną dostawą. 

 

4. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie własności Przedmiotu zamówienia na 

Zamawiającego nastąpi z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru – bez zastrzeżeń. 
 

5. Termin określony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku 

wystąpienia opóźnień wynikających z: 
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, potwierdzonych przez 

Przedstawiciela Zamawiającego; 

2) wstrzymania dostawy przez Zamawiającego, 

3) działania siły wyższej  mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania 

robót, o okres nie dłuższy niż czas trwania siły wyższej; za siłę wyższą uważa się w 

szczególności: klęski żywiołowe, pożar, powódź, trzęsienia ziemi, epidemie w tym 

COVID-19, inne klęski żywiołowe, zmianę przepisów prawnych, wojnę, zamieszki, 

4) rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej 

umowy. 

6. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru w przypadku stwierdzenia wad Przedmiotu 

zamówienia, niekompletności dostawy, co zostanie potwierdzone protokołem określającym 

rodzaj uchybienia. W takim przypadku Wykonawca wymieni towar na wolny od wad lub 

usunie braki w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania protokołu, co nie pozbawia 

Zamawiającego prawa zastosowania § 6 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy. 

7. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych 

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub 

może wystąpić.  

§ 3. 

1. Za wykonanie całości przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  

 

w kwocie  brutto (z  podatkiem VAT 23 %) …………... zł 
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słownie: ………………………………. 

 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 

3. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi po zrealizowaniu dostawy i sprawdzeniu poprawności 

działania i legalności dostarczonego przedmiotu zamówienia przez osoby upoważnione ze 

strony Zamawiającego, potwierdzonego podpisanym protokołem stwierdzającym należyte 

wykonanie przedmiotu zamówienia . 

4. Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi osobne faktury  na  laptopy z 

akcesoriami i oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna Szkoła oraz na laptopy z 

akcesoriami i oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna Szkoła +, po podpisaniu 

protokołu odbioru przedmiotu umowy. Podstawą wystawienia faktur będzie podpisany przez 

osoby upoważnione ze strony Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu umowy oraz 

potwierdzenie zapłaty całości należności Podwykonawcom, jeżeli byli zatrudnieni. 

5.  Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na jego rachunek bankowy 

wskazany na fakturach, który musi figurować w Rejestrze Krajowej Administracji Skarbowej, 

a w przypadku gdy okaże się, że rachunek bankowy nie figuruje w w/w Rejestrze, 

Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę wynagrodzenia do czasu wskazania przez 

Wykonawcę rachunku ujawnionego w w/w Rejestrze. Wstrzymanie zapłaty w tym trybie nie 

daje podstawy do naliczania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w zapłacie.  

6. Strony postanawiają, iż za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. W przypadku nieterminowej płatności należności, Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 
 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo, w przypadku niewłaściwego wywiązywania się przez 

Wykonawcę z realizacji niniejszej Umowy, do wstrzymania płatności, do czasu usunięcia 

nieprawidłowości. 
 

9. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych 

polskich. 

10. Zamawiający  informuje, iż występuje  mechanizm podzielonej płatności. 

11. Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191 z zm.) może, ale nie jest obowiązany 

wysyłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną. W związku z tym 

Zamawiający podaje informacje o koncie na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) 

Broker Infinite IY Solutions, która jest dostępna na stronie https://efaktura.gov.pl/uslugi-

pef/uslugi-infinite/. 

12. Fakturowanie i zapłata faktur następować będzie zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (t.j. z 2020 r. poz.106 ze zm.) - w szczególności mechanizm 

podzielonej płatności (tzw. MPP). 
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§ 4. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać cały zakres zamówienia siłami 

własnymi bez udziału Podwykonawców. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy 

w zakresie udziału podwykonawców przy realizacji niniejszej umowy na uzasadniony 

wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego i wymaga zawarcia aneksu do umowy w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

/W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców § 4  otrzyma brzmienie: 

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać za pomocą podwykonawcy następujące 

części zamówienia:......................................................., natomiast pozostały zakres będzie 

wykonywać siłami własnymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy 

oraz zakresu podwykonawstwa na uzasadniony wniosek Wykonawcy, za zgodą 

Zamawiającego i wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności ani obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za 

działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne.  

3. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec 

Podwykonawców, jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli 

ten realizuje czynności w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca, zgodnie z treścią oferty, udziela rękojmi za wady na cały Przedmiot 

zamówienia, na okres 24 miesięcy licząc od podpisania protokołu odbioru przedmiotu 

umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku wystąpienia wad przy odbiorze przedmiotu zamówienia, bieg okresu 

rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia 

wad stwierdzonych przy odbiorze lub od daty wymiany towarów. 

3. Zamawiający dopuszcza, aby wykonanie napraw gwarancyjnych Wykonawca zlecał 

innemu profesjonalnemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt. 

4. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, 

o której mowa w art. 5561 § 1 Kodeksu Cywilnego polegająca w szczególności na 

zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej, a 

także niezgodność rzeczy z postanowieniami umowy i najlepszą wiedzą 

Wykonawcy/Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej. 

5. W okresie rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania  

zaistniałych wad i uszkodzeń przedmiotu umowy, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany - 

według wyboru Zamawiającego: podzespołów, elementów wyposażenia, części, które                     

w okresie rękojmi za wady okażą się wadliwe. 
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6. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 

5 dni roboczych od dnia ich protokolarnego stwierdzenia, jeżeli będzie to możliwe 

technicznie lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego uwzględniającym 

technologię usuwania wad lub usterek. 

7. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 

odbioru z usuwania wad. W Protokole tym strony potwierdzają także termin usunięcia wad. 

8. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1-7, nie pozbawiają Zamawiającego roszczeń z 

tytułu gwarancji jakości producenta. 
 

9. Na dostarczone laptopy, zostanie udzielona gwarancja jakości producenta na okres  

nie krótszy niż 24 miesiące licząc od podpisania protokołu odbioru , a w przypadku 

wystąpienia wad przy odbiorze bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym 

licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych  przy odbiorze przedmiotu 

zamówienia lub od daty wymiany towarów. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu 

gwarancji także po upływie w/w okresu, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
 

10. Wykonawca / Gwarant zobowiązany jest do zapewnienia obsługi serwisowej na terenie 

Polski w okresie gwarancji jakości/rękojmi za wady oraz serwisu pogwarancyjnego. 
 

11. Dokonanie odbioru Przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy nie 

zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 
 

12. Pozostałe warunki rękojmi za wady oraz gwarancji jakości są zgodne z Kodeksem 

cywilnym. 
 

13. Koszty niezbędne do wykonania czynności, o których mowa w § 5 w szczególności 

usuwania wad i usterek wraz z ewentualną wymianą rzeczy na wolne od wad, ewentualnych 

przeglądów wymaganych przez producenta, ponosi Wykonawca. 
 

§ 6 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1, 

2) za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust.1 

umowy, karę w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za 

wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalanych za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, staje się wymagalne: 
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1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, 

2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

 

4. Niniejszym Wykonawca wyraża zgodę, by naliczane kary umowne zostały potrącone                 

z wynagrodzenia za wykonany przedmiot zamówienia. Należność z tytułu kary umownej staje 

się wymagalna z dniem zapłaty przez Zamawiającego całości lub części wynagrodzenia. 

5. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Kara umowna w tym przypadku 

nie przysługuje Wykonawcy. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości 

szkody na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 

§ 7 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 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; 

2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie, niezgodnie z warunkami umowy, 

dostarcza przedmioty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia 

Zamawiającego, 

3) opóźnienie Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z części Przedmiotu Umowy wynosi co 

najmniej 3 dni, 

4) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 

lub jego znacznej części. 

2. Odstąpienie od umowy, z przyczyn wskazanych w ust. 1 może zostać złożone przez 

Zamawiającego w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości (informacji)  o powyższych 

okolicznościach i winno zawierać uzasadnienie oraz winno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

3. Wykonanie prawa odstąpienia będzie wywoływało skutek na przyszłość. W przypadku 

wykonania prawa odstąpienia pozostają w mocy postanowienia umowne dotyczące gwarancji 

jakości, rękojmi za wady, kar umownych, prawa żądania odszkodowania przewyższającego 

kary umowne w przypadku nienależytego wykonania umowy oraz rozliczenia stron.   
  

§ 8 

 Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1)  oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym, cenowym, opisem, 
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2) Zapytanie ofertowe z dodatkami oraz wyjaśnienia i modyfikacje udzielone przez 

Zamawiającego; 

3) klauzula RODO. 

 

 

§ 9 

 

1. Strony niniejszej umowy oświadczają, że przetwarzają dane osobowe zgodnie z 

przepisami 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 (zwanego dalej "Rozporządzeniem" lub „RODO”). 

2. Jeżeli w trakcie realizacji umowy wystąpi konieczność powierzenia danych osobowych, 

strony sporządzą umowę powierzenia danych zgodną z art. 28 RODO. 

3. Wskazane w ust. 1 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy 

i nie będą przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem 

ich udostępnienia innym podmiotom w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

4. Integralną częścią umowy jest klauzula informacyjna stanowiąca załącznik nr 3 do 

niniejszej umowy. 

§ 10 

1. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany treści umowy w przypadku:  

1) gdy przedmiot umowy zaoferowany w ofercie zostanie wycofany z produkcji lub 

dystrybucji i nie jest dostępny na rynku. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany na 

przedmiot równoważny o nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych niż 

wersja zaproponowana w ofercie. Wykonawca w takim przypadku, złoży Zamawiającego 

pisemne uzasadnienie tej zmiany z jednoczesną propozycją zmian.  
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub 

zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia;  
4) zmiany terminu opisanej w § 2 ust. 5 niniejszej umowy ; 
5) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), strony umowy 

zaktualizują obowiązujące stawki VAT oraz ceny brutto, 
6) zmiany w zakresie udziału podwykonawców lub zakresu podwykonawstwa prze 

realizacji niniejszej umowy, 
 

2. Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez 

zamówienie większej ilości laptopów z oprogramowaniem i akcesoriami, pod warunkiem, że 

ich wartość nie przekroczy łącznie wysokości 20 % wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie, a Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na realizację 

w ramach projektu Zdalna Szkoła lub Zdalna Szkoła+.   
3.   Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
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4. Wykonawca po zawarciu umowy ma obowiązek niezwłocznego przystąpienia do realizacji 

umowy. 

5. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być zbywane w drodze cesji, 

chyba że Zamawiający na piśmie pod rygorem nieważności wyrazi na to zgodę. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa w tym  kodeks cywilny. 

7. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy będzie: 

1) po stronie Zamawiającego: ……………..………….., tel. ………………..…… 

2) po stronie Wykonawcy: …………………………….., tel. ……………………. 

8. Strony postanawiają, że poza przypadkami w których zgodnie z umową wymagana jest 

forma pisemna, dopuszczają prowadzenie korespondencji także za pośrednictwem faksu lub 

drogą elektroniczną : 

na nr faks ………………, adres e-mail Wykonawcy…………..., 

na nr faks ………………, adres e-mail Zamawiającego……………….. 

O zmianach powyższych danych  oraz danych adresowych strony obowiązane są informować 

się niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 

uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres pocztowy, adres e-mail lub numer 

faks, za skutecznie doręczoną. 

9. Spory powstałe na tle wykonania umowy będą rozpatrywane przed Sądem właściwym 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                 WYKONAWCA
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Załącznik Nr 3 do umowy 

Klauzula informacyjna 

Przetwarzanie danych osobowych związane jest z wykonaniem przedmiotu Umowy nr 

RR.272.1………....2020 z dnia ……………….. 2020 r., którym jest: 

 

„Dostawa laptopów w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+” 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, s. 1), dalej „RODO”, Zamawiający  informuje, że: 

7)  Administratorem danych osobowych jest Gmina Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 

MIEDŹNO tel. 34 3178010 faks 34 3178030 e- mail: ug@miedzno.pl,; 

8)  Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miedźno jest Pan Marcin Pilch, 

adres e-mail: marcin.pilch@aviso.pl, tel. 600-379-700; 

3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w 

celu realizacji umowy; 

4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą 

być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do 

odbioru danych. 

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  

w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do podpisania 

umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

7) dane osobowe Wykonawcy nie będą  podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Wykonawca posiada : 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych przezeń danych 

osobowych; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych przezeń danych 

osobowych; 

− 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;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO; 

9)  nie przysługuje Wykonawcy: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

- na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
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