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Załącznik Nr 4 do SIWZ w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług handlowych                    

w zakresie sprzedaży ofert Radia Lublin S.A. 

 

 

 Egz. Nr … 

UMOWA RAMOWA NA USŁUGI POZYSKIWANIA  
KONTRAHENTÓW Nr ……….. 

zawarta w Lublinie w dniu ……………….. r. pomiędzy : 
spółką pod nazwą Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio 
Lublin” S.A. z siedzibą w Lublinie, 20 – 030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, płatnikiem 
VAT, o numerze NIP: 712-01-65-888, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin – 
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000130672, kapitał zakładowy: 1.217.300,00 zł (z czego wpłacono 
1.217.300,00 zł), reprezentowaną przez : Prezesa Zarządu Mariusza Deckerta zwaną 
dalej „Zamawiającym” 
a 

Nazwa Wykonawcy, forma prawna, siedziba, nr odpowiedniego rejestru, NIP, REGON, 
PESEL i nr dowodu (osoba fizyczna), kapitał oraz osoby reprezentujące zwanym                    
w dalszej części Umowy „Wykonawcą”. 

§ 1 

1. Niniejsza umowa ramowa określa warunki udzielania zamówień publicznych na 
usługi pozyskiwania kontrahentów na zakup czasu antenowego oraz produkcji 
reklamowych materiałów dźwiękowych, a także reklamy na stronie internetowej 
Zamawiającego, zwanych dalej „zamówieniami jednostkowymi”. 

2. Umowa ramowa określa również wszystkie warunki dotyczące realizacji usług 
określonych w § 1 ust. 1 oraz warunki wyłonienia Wykonawców  będących stroną 
umowy ramowej, którzy zrealizują przedmiotowe usługi, bez ponownego zwracania 
się do Wykonawców o składanie ofert – w myśl postanowień art. 101a ust. 1 pkt. 2) 
lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                     
z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). 

3. Zawarcie umowy ramowej jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia publicznego 
zgodnie z § 1 ust. 2. 

§ 2 

1. Zamówienia jednostkowe będą udzielane na podstawie niniejszej umowy na 
zasadach określonych w ustawie bez ponownego zwracania się do Wykonawców                  
o składanie ofert – w myśl postanowień art. 101a ust. 1 pkt. 2) lit. a) ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. 
zm.). 

2. Zamówienia jednostkowe będą udzielane wszystkim Wykonawcom, którzy złożą 
oferty niepodlegające odrzuceniu i z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową             
w ramach prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. 

3. Przy realizacji zamówień jednostkowych będą obowiązywały warunki takie jak 
zaproponował Wykonawca w ofercie złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu 
zawarcia umowy ramowej. 

4. Na podstawie Umowy Zamawiający może udzielać Wykonawcom/Wykonawcy 
zamówień jednostkowych do kwoty ______________ zł (słownie: ________              
i .../100). 

5. Kwota, o której mowa w ust. 4 jest kwotą orientacyjną i określa górną granicę 
zobowiązań, jakie Zamawiający może zaciągnąć na podstawie umowy. 
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6. Udzielenie zamówień szczegółowych na niższą kwotę niż wskazana w ust. 4 lub 
brak udzielenia jakiegokolwiek zamówienia nie stanowi podstawy jakichkolwiek 
roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu nie wywiązania się z umowy. 

7. W przypadku wykonania umowy przez Wykonawców w kwocie określonej w ust. 4 
niniejszego paragrafu, niniejsza umowa wygasa, bez konieczności składania 
dodatkowych oświadczeń Stron. 

§ 3 

Ustalenia dotyczące realizacji przedmiotu umowy 

Niniejsza umowa określa zasady współpracy w zakresie obsługi kampanii reklamowych 
na antenie lub stronie internetowej na rzecz Radia Lublin S.A. i jest udzieleniem przez 
Zamawiającego zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową.                           

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do pozyskiwania zleceń na emitowanie reklam w Radiu 
Lublin S.A. z wyłączeniem agencji reklamowych i domów mediowych. 

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Radiem Lublin S.A. na zasadzie 
wyłączności w stosunku do innych mediów elektronicznych. 

§ 6 

1. Za prawidłowe wykonanie usługi Wykonawca otrzymuje prowizje brutto                             
w wysokości: 

− ….% od osiągniętego w miesięcznym okresie rozliczeniowym przychodu 
przelewowego i gotówkowego netto; 

− ….% od przychodu netto z umów barterowych, zaakceptowanych przez Zarząd 
Radia Lublin S.A. 

2. Warunkiem wypłaty prowizji jest wpłynięcie pieniędzy na konto Radia Lublin S.A. 
oraz rozliczenie umowy barterowej. Wypłata prowizji nastąpi w ciągu 14 dni od 
wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku.  

3. Wartość prowizji ogółem będzie obniżana o 5% w każdym miesiącu, w którym 
wystąpią zaległości płatnicze przekraczające 3 miesiące za kampanie reklamowe 
obsługiwane przez Wykonawcę. 

§ 7 

1. W przypadku, gdy wartość zaległości płatniczych za kampanie reklamowe 
obsługiwane przez Wykonawcę przekroczy 25% wartości całej sprzedaży 
Wykonawcy za poprzedzające 6 miesięcy, umowa Wykonawcy z Zamawiającym 
może ulec rozwiązaniu na wniosek Głównego Księgowego i Kierownika Biura 
Reklamy. W takim wypadku rozwiązanie umowy następuje ze skutkiem na koniec 
miesiąca kalendarzowego, w którym Zamawiający złożył Wykonawcy oświadczenie 
o rozwiązaniu umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

2. W przypadku niewykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub                        
w sposób nienależyty Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub 
anulowania zlecenia bez odszkodowania. 

§ 8 

Wykonawca zobowiązuje się do oferowania reklamodawcom cen reklam i rabatów 
zgodnie z obowiązującym cennikiem Radia Lublin S.A. 
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§ 9 

Wykonawca za zgodą Radia Lublin S.A. może powierzyć wykonanie zlecenia osobie 
trzeciej wskazanej w ofercie złożonej w postępowaniu dotyczącym zawarcia umowy 
ramowej. 

§ 10 

Niniejsza umowa ramowa została zawarta na okres 48 miesięcy.  

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przy świadczeniu niniejszej umowy 
wszelkich obowiązujących przepisów prawa. 

2. Wykonawca odpowiada wobec organów państwa, osób trzecich i Wykonawcy                 
w wypadku naruszenia zasad, o których mowa w pkt. 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej w odniesieniu do 
wszystkich danych i informacji uzyskanych przy wykonywaniu niniejszej umowy. 
Dotyczy to w szczególności cennika reklam i rabatów oraz informacji, które mogłyby 
być wykorzystane przez konkurencję przeciwko Zamawiającemu, a ponadto mogłyby 
narazić na utratę partnerów. 

§ 12 

Zasady korzystania ze stanowiska pracy we wskazanym pomieszczeniu 
Zamawiającego 

1. Zamawiający zapewni Wykonawcy stanowisko pracy w pomieszczeniu nr …..                  
w siedzibie Zamawiającego bez ograniczeń czasowych z jego korzystania. 

2. Wykonawca może użytkować pomieszczenia będące przedmiotem najmu zgodnie  
z ich  przeznaczeniem na cele określone w § 2 umowy. 

3. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za swoją  działalność oraz swoich 
pracowników, klientów i gości. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby te nie 
spowodują szkód w budynku, a także że nie naruszą interesu innych użytkowników 
siedziby Wynajmującego. W przypadku zaistnienia szkód Wykonawca jest 
zobowiązany do ich naprawienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić swoją działalność w sposób nie 
zakłócający działalności innych osób – pracowników, współpracowników oraz 
klientów i gości Zamawiającego. 

5. Umieszczenie oznaczeń Wykonawcy bądź reklam na zewnątrz budynku oraz               
w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytkowania wymaga uzyskania 
wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Wszelkie prace dodatkowe, remonty, adaptacje wnętrza lub na zewnątrz 
wynajmowanego pomieszczenia mogą być podejmowane tylko za pisemną zgodą 
Wynajmującego. Ograniczenia te nie wyłączają obowiązku Wykonawcy do 
utrzymania przedmiotu umowy w stanie nie pogorszonym, wynikającym                        
z normalnej jego eksploatacji, oraz przeprowadzania w tym celu niezbędnych 
drobnych napraw. 

7. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do: 

1)   nadzoru nad przekazanym w najem pomieszczeniem, o którym mowa w § 12  
ust.1 wraz  ze znajdującym się tam sprzętem, z zastrzeżeniem, że: 

a)  jest obustronnie respektowana lista osób uprawnionych do pobierania 
klucza do pomieszczenia. 

8. Wykonawca nie ma prawa podnajmować bądź przekazywać przedmiotu najmu dla 
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jakichkolwiek celów innym osobom i podmiotom. 

9. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 

- udostępnienia Wykonawcy pomieszczenia, o którym mowa w § 12 ust.1 wraz ze 
znajdującym się tam sprzętem; 

- dostarczania do obiektu energii elektrycznej, ciepła oraz zapewnienia sprzątania 
pomieszczenia; 

- zapewnienia sprawnego działania instalacji przeciwpożarowej; 

- zapewnienia konserwatora urządzeń technicznych; 

- obsługi portierni; 

- bieżących remontów i napraw głównych budynku oraz pomieszczeń 
przeznaczonych do  wspólnego użytku. 

10. W przypadku konieczności niezbędnych napraw, do których dokonania zobowiązany 
jest Zamawiający, Wykonawca udostępni wynajęte pomieszczenie Zamawiającemu, 
a w razie konieczności również je zwolni na czas niezbędny do przeprowadzenia 
naprawy. 

11. Ustala się nieodpłatne korzystanie przez Wykonawcę ze stanowiska pracy                     
w pomieszczeniu wskazanym § 12  ust.1, a w szczególności. 

1) najem stanowiska pracy w pomieszczeniu, koszty eksploatacyjne, oświetlenia, 
pomieszczeń wspólnych dla wszystkich użytkowników w siedzibie 
Zamawiającego, dostawę wody, wywóz i odprowadzanie nieczystości, 
utrzymanie portierni oraz ochronę budynku; 

2) korzystanie z energii elektrycznej pobieranej wewnątrz wynajmowanego 
pomieszczenia oraz korzystanie z  dostępu do internetu. 

§ 13 

Zasady korzystania przez Wykonawcę z telefonu komórkowego oraz 
stacjonarnego będących własnością Zamawiającego. 

1. Radio Lublin powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje w użytkowanie telefon 
komórkowy, będący własnością  Radia  Lublin  z  numerem  abonenckim 
…………………………..,  (plan taryfowy zgodny z treścią oferty Orange Polska S.A. 
z dnia 22.11.2017 r. w ramach zamówienia publicznego – umowa                                   
nr PZA.25.25.2017 z dnia 6.12.2017 r.) - abonament miesięczny – 7,50 zł netto. 

2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca uzyskuje: 

1) nielimitowane bezpłatne połączenia głosowe do wszystkich krajowych operatorów 
telefonii  komórkowej i stacjonarnej; 

2) nielimitowane bezpłatne SMS/MMS do wszystkich krajowych operatorów telefonii  
komórkowej; 

3) bezpłatny przesył danych – Internet 5 GB (w okresie rozliczeniowym – miesiąc 
kalendarzowy). 

3. Wykonawca, zobowiązuje się do: 

1) należytej dbałości o telefon oraz eksploatacji zgodnie z instrukcją obsługi; 

2) podejmowania wszelkich niezbędnych czynności w celu ochrony telefonu przed 
jego utratą spowodowaną, np. kradzieżą lub zgubieniem; 

3) nieudostępniania  telefonu osobom trzecim; 

4) złożenia oświadczenia o ponoszeniu odpowiedzialności materialnej za 
powierzony telefon; 
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5) natychmiastowego zwrotu telefonu na żądanie Radia Lublin lub po zakończeniu 
okresu trwania umowy; 

6) utrzymywanie telefonu włączonego na odbiór rozmów w dni powszednie                        
i świąteczne, całą dobę, jeśli w tym czasie znajduje się poza siedzibą rozgłośni,                            
a nie jest na urlopie lub zwolnieniu lekarskim, w związku ze szczególnymi 
potrzebami Radia Lublin oraz obowiązującą w Radiu Lublin organizacją pracy; 

7) używania telefonu wyłącznie w związku z wykonywaniem obowiązków 
wynikających z przedmiotowej umowy. 

4. Zasady odpłatności za użytkowanie telefonu komórkowego ustala się 
następująco: 

1) Radio Lublin pokrywa koszty abonamentu miesięcznego w kwocie 7,50 zł netto,              
a w ramach tego połączenia głosowe na terenie kraju z numerami stacjonarnymi 
oraz komórkowymi, jak również wykonane połączenia SMS/MMS do krajowych 
sieci komórkowych. 

2) Wykonawca będzie pokrywał, po otrzymaniu faktury koszty wykonanych                          
w okresie rozliczeniowym połączeń: 

a) międzynarodowych, 
b) na numery o podwyższonej opłacie, tj. rozpoczynających się od 0-700…. itp., 
c) wykonanych na koszt rozmówcy,   
d) SMS/MMS wysyłanych za granicę i z zagranicy. 

3) Radio Lublin opłacać będzie, w wyjątkowych przypadkach, koszty 
międzynarodowych połączeń głosowych, SMS, MMS, jeśli będą to połączenia 
służbowe. Decyzję o sfinansowaniu takich połączeń podejmuje kierownik Biura 
Reklamy lub Główny Księgowy. 

5. Ponadto Radio Lublin udostępnia Wykonawcy telefon stacjonarny będący 
własnością Radia Lublin używany przez Wykonawcę z wykorzystaniem 
indywidualnego kodu PIN. 

6. Wykonawca, zobowiązuje się do: 

- użytkowania telefonu zgodnie z zasadami instrukcji obsługi; 

- natychmiastowego zwrotu telefonu na żądanie Radia Lublin lub po zakończeniu 
okresu trwania umowy; 

- przyjęcia odpowiedzialności materialnej za powierzony telefon przez podpisanie 
obowiązującej w Radiu Lublin S.A. deklaracji odpowiedzialności; 

- utrzymywanie telefonu włączonego na odbiór rozmów przez całą dobę – również 
w dni świąteczne, w związku ze szczególnymi potrzebami Radia Lublin oraz 
obowiązującą w Radiu Lublin organizacją pracy; 

- korzystania z telefonu stacjonarnego,  w ramach przyznanego limitu kwotowego 
wyłącznie w celu realizacji zadań na rzecz Radia Lublin. 

7. Zasady odpłatności za użytkowanie telefonu stacjonarnego ustala się 
następująco: 

1) Z tytułu korzystania z telefonu stacjonarnego Radio Lublin opłacać będzie co 
miesiąc kwotę 184,50 zł brutto (150 zł netto) miesięcznych kosztów połączeń 
wykonanych z numeru PIN przyznanego Wykonawcy; 

2) Wykonawca pokrywał będzie koszty połączeń wynikające z przekroczenia 
przyznanego limitu miesięcznego i kwoty wykazanej na wydruku imiennym 
sporządzonym z centrali telefonicznej w dany okresie rozliczeniowym. 
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§ 14 

Zasady odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu korzystania z samochodów 
służbowych. 

1. W ramach niniejszej umowy, w celu realizacji wynikających z niej zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, Zamawiający może upoważnić Wykonawcę do 
korzystania z samochodów służbowych Radia Lublin S.A. z obowiązkiem zwrotu na 
zasadach szczegółowo określonych w obowiązującym w Radiu Lublin S.A. 
„Regulaminem gospodarowania samochodami służbowymi Polskiego Radia – 
Regionalnej Rozgłośni w Lublinie Radio Lublin S.A.”. 

2. Warunkiem korzystania z samochodów służbowych Radia Lublin S.A. jest 
osiągnięcie obrotu netto (zafakturowane zlecenia) w wysokości nie mniejszej niż 
20.000,00 zł liczonego jako średnia z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc najmu 
samochodu. 

§ 15 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej dbałości o każdy samochód 
przekazany w użytkowanie oraz przyjmuje pełną odpowiedzialność za ewentualne 
uszkodzenia, a także za jego kradzież lub utratę będącą wynikiem niezachowania 
warunków niniejszej umowy. 

2. W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia samochodu 
Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a) przestrzegania przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym”; 

b) właściwego zabezpieczenia samochodu oraz jego parkowania w miejscu 
utrudniającym lub uniemożliwiającym jego uszkodzenie lub kradzież (garaż lub 
parking strzeżony); 

c) natychmiastowego poinformowania Radia Lublin S.A. o fakcie kradzieży lub 
uszkodzenia samochodu oraz zgłoszenia tego zdarzenia Policji oraz firmie 
ubezpieczeniowej pod numer telefonu załączony do dowodu rejestracyjnego 
samochodu. 

3. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Radia Lublin S.A. 
z tego powodu, że nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę                            
(w szczególności spowodowanie uszkodzeń pojazdu) było następstwem działania 
wobec Wykonawcy przez jego kooperantów (osoby, którymi posługuje się do 
wykonania zlecenia). 

4. Radio Lublin S.A. dopuszcza możliwość powierzenia korzystania z samochodu,              
o którym mowa w § 14 umowy kooperantom Wykonawcy, wyłącznie w celu 
wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wykonanie przedmiotu zlecenia przez kooperantów nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy względem Radia Lublin S.A. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania kooperantów tak jak za własne działania, 
uchybienia, zaniedbania oraz jego pracowników i osób, którymi się posługuje. 

§ 16 

1. Wykonawca może korzystać z samochodu w godzinach pracy Radia Lublin S.A. 
oraz poza godzinami pracy (wyznaczonych przyjętym systemem i rozkładem czasu 
pracy), stosownie do potrzeb związanych z realizacją zobowiązań umownych oraz 
możliwości Radia Lublin S.A. wynikających z dostępności będących na stanie 
samochodów służbowych. 

2. Za zgodą Prezesa Zarządu Radia Lublin S.A. samochód zostanie udostępniony 
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Wykonawcy pod warunkiem dostępności, z zastrzeżeniem, iż pierwszeństwo 
korzystania z samochodu mają pracownicy Radia Lublin S.A. realizujący zadania 
służbowe. 

3. Korzystanie z samochodu w innym czasie i z wyłączeniem warunku określonego          
w ust. 2 jest możliwe po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Prezesa Zarządu 
Radia Lublin S.A. lub innej osoby upoważnionej. 

§ 17 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu samochodu, wraz z wyposażeniem oraz 
kompletem kluczyków, po ustaniu korzystania oraz każdorazowo na wezwanie Radia 
Lublin S.A. niezwłocznie od otrzymania wezwania. 

2. Wydanie samochodu następuje na zasadach obowiązujących pracowników Radia 
Lublin S.A. uprawnionych do używania samochodu przeznaczonego dla danej 
komórki organizacyjnej. Zwrot samochodu jest dokonany z chwilą zdania kluczyków  
i dokumentów samochodu oraz wypełnienia przez Wykonawcę stosownej ewidencji 
przebiegu samochodu. 

§ 18 

Wykonawca oświadcza, iż odbiór samochodu oznacza, że zapoznał się ze stanem 
technicznym przejmowanego samochodu i nie zgłasza żadnych uwag; ewentualne 
uwagi Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pracownikowi Biura Zarządu 
upoważnionemu do obsługi technicznej taboru samochodowego Radia Lublin S.A. 

§ 19 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami dotyczącymi zasad 
korzystania z samochodów służbowych Zamawiającego i rozumie ich treść. 

2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Radio Lublin S.A. ze 
swojego wynagrodzenia szkody, powstałej w mieniu Radia Lublin S.A. w związku            
z realizacją niniejszej umowy, do jej pełnej wysokości. 

§ 20 

1. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w stosunku do 
Wykonawcy wykonującego zamówienia jednostkowe, jeżeli w okresie półrocznym 
wartość sprzedaży wykonana na rzecz kontrahentów pozyskanych przy udziale 
Wykonawcy będzie mniejsza niż wartości sprzedaży półrocznej zadeklarowane              
w ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zamawiający 
może zrealizować prawo do odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o okoliczności będącej podstawą odstąpienia. 

§ 21  

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

      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 Polskie Radio – Regionalna 
Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A, 20-030 Lublin ul. Obrońców              
Pokoju 2, 
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2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Osobą do kontaktu jest Pani 
Joanna Bełkowska. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych 
osobowych kontakt pod adresem e-mail: iod@radio-lublin.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 
określonego jako „Świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Radia 
Lublin S.A.” – sygn. PZZ.251.1.2019 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, 

4. 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 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
Pzp, 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, 

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.  

§ 22 

Zmiana zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 23 

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy Strony poddają właściwości 
sądów właściwych dla siedziby Zamawiającego. 

 

mailto:iod@radio-lublin.pl
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§ 24 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy 
prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 

§ 25 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego            
i jeden dla Wykonawcy. 

Załącznik stanowiący integralną część umowy: 

Kopia oferty Wykonawcy. 

      ZAMAWIAJĄCY                                                 WYKONAWCA 


