Załącznik nr 2
Wzór umowy
zawarta w dniu ……………………………………. w ……………………, pomiędzy:
1.
…………………………………………………………………………………………………………
………… zwaną dalej Zamawiającym, a
2.
…………………………………………………………………………………………………………
…………,
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postępowania w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa
następującej treści:

1.

2.
3.

4.

§ 1.
Na podstawie złożonej oferty Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się:
1) wykonać
kompletną
dokumentację
projektowo
–
kosztorysową
na
………………………….., którą należy opracować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo Budowlane oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz zgodnie
ze złożoną ofertą i opisem przedmiotu zamówienia stanowiącymi integralną część niniejszej
umowy,
2) Przygotować kompletną dokumentację do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę wraz z
uzupełnieniem ewentualnych wykazanych braków przez Urząd wydający decyzję o
pozwoleniu na budowę.
Strony ustalają zakres opracowań i dokumentów projektowych zgodny z opisem przedmiotu
zamówienia, który stanowi integralną część umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do opisywania proponowanych materiałów, wyrobów i urządzeń
za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania nazw. Sposób opisu urządzeń
i materiałów przewidywanych do zastosowania spełniać musi wymogi dotyczące sposobu opisu
przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, wynikające z art. 29-31 ustawy - Prawo
zamówień publicznych. Wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie
może nastąpić tylko w wyjątkowej sytuacji, tj. gdy że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia i przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych
określeń, a wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Należy wówczas
określić parametry graniczne (brzegowe), na podstawie których można będzie stwierdzić
równoważność zaoferowanych rozwiązań, technologii.
Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć realizację przedmiotu zamówienia w następnym dniu
po podpisaniu niniejszej umowy.

§ 2.
1. Za należycie wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: brutto ……………………- zgodnie z treścią
wybranej oferty.
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2. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia. W wycenie dokumentacji uwzględniono wszystkie
koszty dodatkowe, związane z opracowaniem dokumentacji tj. pozyskanie map, opłaty za
wydanie warunków, uzgodnień, ekspertyz itp.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia przez
Wykonawcę (dokumentacja projektowa – zgodnie z opisem przedmiotu i opracowania w
wymaganych ilościach), na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu zdawczoodbiorczego dokumentacji projektowej.
4. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej
- w ilości egzemplarzy i formie określonej w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego
integralną część niniejszej umowy.
5. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy, przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej
płatności, na podstawie wystawionej prawidłowo i zgodnie z zapisami niniejszej umowy
faktury - w ciągu 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej doręczenia Zamawiającemu przelewem na
konto Wykonawcy o nr …………………… . Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia konta
bankowego Zamawiającego.
6. NABYWCA/ODBIORCA: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, ul. Leśna 7, 16-010
Wasilków, NIP: 9662106340, REGON: 365437292.
7. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla
którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT. Wykonawca
oświadcza, iż ww. rachunek rozliczeniowy widnieje w wykazie podmiotów prowadzonym przez
Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 3.
Ustala się termin wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia, objętego niniejszą umową do
dnia ………………………… roku.
§ 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do jego siedziby dokumentację
projektową wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że dokumentacja jest
wykonana zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.
2. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty otrzymania dokumentacji, o której mowa w ust. 1, przystąpi
do odbioru.
3. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone istotne wady nadające się do usunięcia,
Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad – wyznaczając Wykonawcy
termin do ich usunięcia, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego żądania
usunięcia wad.
4. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone nieistotne wady nadające się do usunięcia,
Zamawiający może dokonać odbioru – wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin do
usunięcia wad.
5. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone nieistotne wady nienadające się do usunięcia,
Zamawiający ma prawo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej
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wartości przedmiotu zamówienia.
6. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone istotne wady nienadające się do usunięcia,
Zamawiający może od umowy odstąpić zgodnie z § 8 ust. 1.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

§ 5.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji
i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną w terenie objętym opracowaniem i
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wstępną koncepcję projektu, w terminie jak
najszybszym, nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić propozycje i uwagi Zamawiającego do koncepcji. W
przypadku, gdyby propozycja Zamawiającego nie była możliwa do uwzględnienia z punktu
widzenia obowiązującego prawa lub względów technologicznych, Wykonawca odmowę jej
uwzględnienia powinien sformułować na piśmie przedstawiając z jakim przepisem prawa lub
technologią jest ona niezgodna.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień oraz uzgadniania z Zamawiającym
zastosowanych rozwiązań projektowych.
Przewidziane projektem wyroby budowlane muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania. W dokumentacji projektowej Wykonawca określi ich parametry techniczne i
wymagania projektowe.
Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na publikację dokumentacji projektowej w wersji
pisemnej i elektronicznej jako załącznika do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ).
§ 6.

1. Przedstawicielem Zamawiającego do koordynacji prac związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia będzie ………………, tel. …………………...
2. Przedstawicielem Wykonawcy do koordynacji prac związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia będzie ……………………………...
§ 7.
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1)
gdy Zamawiający odstąpi od umowy w całości albo w części z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca lub Wykonawca odstąpi od umowy w całości albo w części z
powodu okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający - w wysokości 8
% wynagrodzenia umownego brutto należnego za tę część przedmiotu zamówienia, od
której odstąpiono,
2) w wysokości 0, 5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1, za zwłokę
w realizacji zobowiązania w stosunku do terminu określonego w § 3 lub § 5 ust.2, licząc za
każdy dzień zwłoki,
3) w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1, za zwłokę w
usuwaniu wad w okresie odbioru, a także w okresie gwarancji lub rękojmi za wady - licząc
za każdy dzień zwłoki,
4) w wysokości 8 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 – w innych
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niż określone w pkt 1 przypadkach niewykonania zobowiązania przez Wykonawcę,
5) w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 – w innych
niż określone w pkt 2 i 3 przypadkach nienależytego wykonania zobowiązania przez
Wykonawcę.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej z należnego mu od
Zamawiającego wynagrodzenia, chociażby roszczenie o zapłatę kary umownej było jeszcze
niewymagalne.
4. Odstąpienie od umowy nie wyklucza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę naliczonych ka
umownych.
§ 8.
1. Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy w całości albo w części, w szczególności
jeżeli Wykonawca:
1) nie podjął realizacji prac w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy,
2) nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umowy, lub wykonuje je bez zachowania
wymaganej staranności,
3) opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni bądź przerwał
realizację prac przez okres dłuższy niż 14 dni,
4) zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy,
5) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
6) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, lub nastąpi pogorszenie sytuacji
finansowej Wykonawcy, które może uniemożliwić prawidłowe wykonanie zobowiązań
umownych,
7) w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień
publicznych.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia informacji o
okolicznościach stanowiących podstawy odstąpienia.

1.

2.
3.

4.

5.

§ 9.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za profesjonalne, należyte
opracowanie dokumentacji, stanowiącej przedmiot zamówienia. Jeżeli opracowana
dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność, Wykonawca
odpowiada za powstałe z tego tytułu szkody w pełnej wysokości.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego w szczególności za zastosowanie rozwiązań
niezgodnych z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno - budowlanych.
Jeżeli w okresie gwarancji lub rękojmi ujawnią się wady, Wykonawca zobowiązany będzie, po
otrzymaniu wezwania, do niezwłocznego przyjazdu, na swój koszt, na miejsce robót
realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową i dokonania oraz przekazania
Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia.
Jeżeli stan istniejący opisany w dokumentacji nie zgadza się ze stanem istniejącym w terenie
Wykonawca ma obowiązek w ciągu trzech dni dokonać wizji na budowie i poprawić
dokumentację bez dodatkowych kosztów.
Zamawiającemu przysługują wobec Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu zamówienia – na zasadach określonych w przepisach prawa dla rękojmi za wady
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dzieła.
6. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady, Zamawiającemu przysługuje prawo
żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia
w zrealizowanych robotach parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno budowlanymi.
7. Wykonawca udziela gwarancji na przyjęte rozwiązania w dokumentacji projektowej określonej
w § 1 ust. 1 i 2 na okres wskazany w ust. 8, przy czym nie krócej niż na 24 miesiące od dnia
protokolarnego odbioru dokumentacji.
8. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji na przyjęte rozwiązania w dokumentacji
projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności z
tytułu rękojmi i udzielonej przez Wykonawcę robót gwarancji na wykonane na podstawie tego
projektu roboty budowlane.
9. Wykonawca zobowiązuje się usunąć we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie wady,
jakie ujawnią się w okresie rękojmi za wady albo gwarancji – w terminie nie dłuższym niż 14
dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
10. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminie określonym w ust. 9,
Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 10.
1.
Z chwilą podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego bez zastrzeżeń Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w przepisie art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych w zakresie:
1)
utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2)
obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3)
rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym;
4)
korzystania na własny użytek;
5)
wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, w tym wykonawcom robót
budowlanych;
2.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 1 Wykonawca przenosi
na Zamawiającego i jego następcę prawnego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji
projektowej, które zostaną Zamawiającemu wydane, a także prawa własności materialnych
nośników, na których dokumentacja projektowa została utrwalona.
3.
Zamawiający i jego następca prawny nabywa prawo do korzystania i rozporządzania
prawem wskazanym w ust. 1 tak w kraju jak i za granicą.
4.
Wykonawca zezwala Zamawiającemu i jego następcy prawnemu na wykonywanie praw
zależnych do dokumentacji projektowej i Obiektu będącego jej urzeczywistnieniem, tj. na
rozporządzanie oraz korzystanie z utworów zależnych – adaptacji, zmian, przeróbek dokumentacji
projektowej i Obiektu będącego jej urzeczywistnieniem oraz wyraża zgodę, aby dalszej zgody na
wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie udzielał Zamawiający.
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5.
Wykonawca zapewnia, iż będzie jedynym uprawnionym z tytułu autorskich praw
majątkowych oraz praw zależnych do dokumentacji projektowej oraz że prawa te nie będą
obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich.
6.
Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku, gdyby jakiekolwiek autorskie prawa
majątkowe lub prawa zależne do dokumentacji projektowej przysługiwały osobom trzecim, w tym
w szczególności Podwykonawcom, spowoduje, żeby takie osoby trzecie niezwłocznie przeniosły
przysługujące im prawa na Zamawiającego i jego następcę prawnego lub udzieliły Zamawiającemu
i jego następcy prawnemu stosownych upoważnień, zapewnień i zgód na warunkach określonych w
niniejszym paragrafie bez jakiejkolwiek dodatkowej płatności ze strony Zamawiającego.
7.
Wykonawca gwarantuje, iż osoby, które opracują dokumentację projektową, a którym
przysługują osobiste prawa autorskie, nie będą wnosić w stosunku do Zamawiającego i jego
następców prawnych żadnych roszczeń w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian, adaptacji i
przeróbek dokumentacji projektowej i Obiektu ją urzeczywistniającego.
8.
Wykonawca zobowiązuje się zwolnić i uchronić od odpowiedzialności Zamawiającego, jego
następców prawnych, pracowników, wykonawców oraz ich pracowników, z tytułu wszelkich
szkód, jakie te osoby poniosą wskutek roszczeń i innych żądań osób trzecich związanych z
naruszeniem jakichkolwiek praw takich osób trzecich w wyniku korzystania przez Zamawiającego,
jego następcy prawnego lub wymienionych powyżej osób z dokumentacji projektowej oraz
eksploatacji Obiektu ją urzeczywistniającego, w szczególności za wszelkiego rodzaju koszty i
wydatki, w tym wynagrodzenia doradców prawnych Zamawiającego i jego następcy prawnego.
9.
W przypadku wniesienia jakiegokolwiek powództwa przeciwko Zamawiającemu lub jego
następcy prawnemu lub wszczęcia jakiegokolwiek innego postępowania przeciwko
Zamawiającemu lub jego następcy prawnemu w związku z zarzucanym naruszeniem przez
Zamawiającego lub jego następcę prawnego jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób
trzecich w wyniku korzystania z dokumentacji projektowej czy też eksploatacji Obiektu ją
urzeczywistniającego, Zamawiający może zawiadomić o tym Wykonawcę, a Wykonawca na
żądanie Zamawiającego lub jego następcy prawnego – weźmie na swój koszt udział w
postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego lub jego następcy prawnego
przed odpowiedzialnością wobec tej osoby trzeciej. Zapłata wynagrodzenia za prace projektowe
wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego i jego
następcę prawnego autorskich praw majątkowych, praw zależnych, jak również za dokonanie
innych czynności związanych z prawami autorskimi, o których mowa w powyżej, w tym
korzystanie przez Zamawiającego i jego następcę prawnego z dokumentacji projektowej i obiektów
ją urzeczywistniających na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w umowie, a także
przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji projektowej, a także za wykonywanie nadzoru
autorskiego zgodnie z postanowieniami umowy.
§ 11.
Wykonawca nie może bez zgody pisemnej Zamawiającego przenieść przysługującej mu wobec
Zamawiającego wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 12.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia sporządzania dokumentacji
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projektowej o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie
terminu w następujących sytuacjach :
1) przedłużenia się procedur uzyskania uzgodnień, opinii, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności pomimo zachowania należytej staranności – termin wykonania umowy
ulega zmianie o wydłużenie czasu uzyskiwania uzgodnień i opinii,
2) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie
wynikających z winy Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia istotnych zmian do
przedstawionych przez Wykonawcę opracowań, koncepcji, w trakcie realizacji
warunkujących przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub wstrzymanie
terminu realizacji przedmiotu umowy, termin wykonania umowy ulega odpowiednio
zmianie o okres trwania okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób
należyty, zmiana terminu realizacji umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia,
3) przyczyn leżących po stronie Zamawiającego niezależnych od Wykonawcy o czas trwania
tych przyczyn.
3. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi
Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
§ 13.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
2. Ewentualne sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Integralną część niniejszej umowy stanowi SIWZ na realizację przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 1 ust. 1 wraz z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy.
§141
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, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej,
ul. Leśna 7, 16-010 Wasików, tel. (85) 74 36 082, e-mail: pmkl@pmkl.pl,
www.skansen.bialystok.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: daneosobowe@pmkl.pl.
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Wykonanie
dokumentacji projektowo – technicznej na potrzeby Podlaskiego Muzeum Kultury
Ludowej”, prowadzonym w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
opcjonalnie – w zależności od tego, czy z uwagi na formę prawną prowadzonej działalności przez Wykonawcę
powstanie obowiązek informacyjny
1
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Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione osobom upoważnionym przez Administratora
w związku z realizacja zadań związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, podmiotom realizującym obsługę techniczną dokumentacji
(archiwizowania) oraz innym podmiotom uczestniczącym w procedurach postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp” oraz pomioty świadczące obsługę techniczną i
organizacyjną takie jak np. podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania i
sprzętu, kancelaria świadcząca obsługę prawną, firma świadcząca obsługę z zakresu
ochrony danych osobowych.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji
postępowania przez 10 lat. W przypadku wyłonienia Wykonawcy zamówienia, dane
Wykonawcy będą przetwarzane w celu realizacji zawartej z Wykonawcą umowy przez
okres jej realizacji oraz w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez 10 lat od
daty wygaśnięcia umowy lub jej aneksów, po czym podlegać będą ekspertyzie kategorii
archiwalnej i zostaną przekwalifikowane na materiały archiwalne przechowywane w
archiwum przez 25 lat, 50 lat lub wieczyście bądź zostaną wybrakowane (usunięte).
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
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.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− 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,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.
10. W przypadku gdy Pani/Pan będzie korzystać z przysługującego prawa dostępu do swoich
danych a realizacja tego prawa będzie wymagała po stronie Administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
4.
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szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu.
11. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18
ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
12. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

§ 15.
Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca :

Zamawiający:
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