Załącznik nr 3
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wzór umowy
WZÓR UMOWY
nr DFS-2/ZP-8-PN/2/ …, … (nr pakietu)-2018
zawarta w dniu ……………… roku pomiędzy:
Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. z
siedzibą w: 34-700 Rabka-Zdrój, ul Dietla 5, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy dla KrakowaŚródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000444064, REGON 000297951, NIP 7352856672
reprezentowanym przez:
……………………, zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………….z siedzibą ………………………….wpisaną w:
• CEiDG,
• Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym
w ……………………. pod nr KRS………………………………..
NIP ………………………, Regon ………………*
* niepotrzebne skreślić
reprezentowaną przez:………………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą.
* - niepotrzebne skreślić

W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie, powyżej zostaną
wpisane dane wszystkich tych wykonawców oraz dane ich pełnomocnika do zawarcia umowy, a powyższe zapisy
zostaną uzupełnione o następujące:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, którym udzielono niniejszego
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy – o ile przewidziano wniesienie zabezpieczenia
2. Pełnomocnik Konsorcjum oświadcza, że posiada ważne pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu
wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę.

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (nr sprawy zgodny z numerem umowy) na podstawie art. 39 i następne ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
1.

2.

3.

4.

§ 1.
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w postaci realizacji dostaw środków dezynfekcyjnych
dla Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty Sp. z o. o. w
Rabce – Zdroju w zakresie następującego/ych pakietu/ów przetargowego/ych:
pakiet nr…
(nazwa pakietu)
- do kwoty brutto
zł,
pakiet nr…
(nazwa pakietu)
- do kwoty brutto
zł,
tj. łącznie
- do kwoty brutto
…....…..… zł, dalej także „towar”.
Na warunkach objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby
Zamawiającego towar oraz przenieść na Zamawiającego własność towaru z chwilą jego wydania,
a Zamawiający zobowiązuje się następnie zapłacić umówioną cenę.
Umowa niniejsza będzie realizowana sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego
określonych w składanych zamówieniach kolejnych partii towaru (z zachowaniem zasad określonych
w § 2 ust. 1) 1 raz w miesiącu po cenach jednostkowych nie wyższych niż ustalonych w formularzu
cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do niniejszej umowy przez okres od dnia ……………..
do dnia
.................. (12 miesięcy), chyba że wcześniej wyczerpana zostanie
kwota brutto dla danego pakietu, o której mowa w ust.1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień na towar w ilościach uzależnionych
od swoich rzeczywistych potrzeb. Realizacja tego uprawnienia nie niesie dla Zamawiającego
żadnych negatywnych skutków prawnych, w szczególności ograniczenie przez Zamawiającego
zamówienia na towar zarówno w zakresie rzeczowym, jak i ilościowym nie stanowi odstąpienia od
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Umowy nawet w części, nie skutkuje odpowiedzialnością Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.
5. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa załącznik nr 1.1 do umowy (formularz cenowy –
wg oferty).
6. Wykonawca oświadcza, że:
4.1. towar określony w ust. 1 jest dopuszczony do obrotu i do używania,
4.2. jest uprawniony do dystrybucji i sprzedaży towaru określonego w ust. 1 na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej,
4.3. towar określony w ust. 1 będzie w momencie dostarczenia posiadać nienaruszone opakowanie
i termin ważności (dotyczy asortymentu, dla którego określa się termin ważności) nie krótszy
niż 12 miesięcy od momentu dostarczenia.
7. Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia odpowiednich dokumentów określających zachowanie
warunków, o których mowa w ust. 6 na każde wezwanie Zamawiającego.
8. Towar określony w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do pomieszczeń magazynowych
SCRU w Rabce-Zdroju przy ul. Dietla 5, wskazanych przez Zamawiającego z zachowaniem
standardów narzuconych przez producenta.
9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kart charakterystyki poszczególnych środków w wersji
papierowej lub na nośniku elektronicznym (płyta CD) wraz z pierwszą dostawą.
10. Zamawiający uprawniony jest odmówić przyjęcia dostawy towaru posiadającego naruszone
opakowanie. Realizacja tego uprawnienia nie niesie dla Zamawiającego żadnych konsekwencji.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

§ 2.
Towar będzie dostarczany na każde wezwanie Zamawiającego w terminie do ….. dni roboczych
(wg oferty) od momentu przesłania zamówienia
faksem (nr faksu.....................................................................................................................................)
lub drogą elektroniczną (adres email .................................................................................................)
przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, którym jest Kierownik Działu Farmacji
Szpitalnej lub osoba przez niego upoważniona.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw określonych w ust. 1 w dniach od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy dla Zamawiającego to nastąpi ona w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
Towar będzie wydawany w odpowiednich opakowaniach, których wartość zawiera się w cenie
określonej w formularzu cenowym. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty
potwierdzające rodzaj, ilość i cenę towaru będącego przedmiotem dostawy.
Wszelkie koszty transportu towaru do momentu wydania Zamawiającemu obciążają Wykonawcę.
W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin określony w ust.1 lub w przypadku
niedotrzymania terminu realizacji reklamacji Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy
faksem, ma prawo zakupić tę partię towaru u innego dostawcy i odmówić przyjęcia spóźnionej
dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia dodatkowych kosztów
związanych z zakupioną przez Zamawiającego partią towaru i Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną, o której mowa w § 5 ust. 1.
Strony ustanawiają następujące osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację niniejszej umowy:
a) ze strony Zamawiającego Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej (adres e-mail: farmacja@scru.pl)

b) ze strony Wykonawcy
……………………..……….……………………..…….
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i montażu urządzeń do dozowania dla preparatów, które
tego wymagają w terminie do 7 dni od podpisania umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego 2 x w ciągu
obowiązywania umowy dla pracowników z zakresu Higieny rąk, przy czym pierwsze szkolenie
odbędzie się w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy (dotyczy pakietu nr 1).
7.

§ 3.
1. W razie stwierdzenia wad Zamawiający jest obowiązany sporządzić reklamację oraz powiadomić
niezwłocznie Wykonawcę o wadliwości towaru.
2. W reklamacji o której mowa w ust. 1 Zamawiający określa żądanie reklamacyjne oraz termin jego
realizacji albo odmawia przyjęcia danej partii towaru, co odnotowuje w treści reklamacji.
3. Termin wskazany w ust. 2 nie będzie krótszy niż:
- do … dni roboczych (wg oferty) – w przypadku reklamacji dotyczącej braków ilościowych bądź związanych z nieprzyjęciem dostawy towaru w naruszonym opakowaniu,
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- 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wadliwego towaru, przesłanego przez Zamawiającego
na koszt Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru – w przypadku reklamacji wad jakościowych.
§ 4.
1. Wykonawca za dostarczony niewadliwy przedmiot umowy wystawi fakturę VAT na podstawie cen
jednostkowych wyszczególnionych w załączniku nr 1.1 do niniejszej umowy. Faktura VAT zostanie
wystawiona zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2. Termin płatności faktury VAT wystawionej zgodnie z ust. 1 wynosi 60 dni licząc od dnia doręczenia
prawidłowo (pod względem merytorycznym i formalnym) wystawionej faktury VAT do siedziby
Zamawiającego. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie prawidłowo wystawiona faktura
VAT. Należność z faktury VAT płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w treści faktury.
3. Cenami obowiązującymi są ceny brutto, które nie mogą ulec zmianie, za wyjątkiem sytuacji wejścia
w życie zmian powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów o podatku VAT
w trakcie obowiązywania umowy. W takim przypadku obowiązująca pozostaje cena netto powiększona o należny podatek VAT.
4. Wykonawca w razie zajścia okoliczności, o której mowa w ust. 3 jest zobowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu pisemnej informacji w zakresie uzasadniającym zmiany cen.
§ 5.
1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu
dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w § 2 ust. 1 lub w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 w wysokości 0,1 % wartości dostawy brutto
objętej zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia i za każde naruszenie.
2. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto dla danego pakietu za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Kary, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu uzasadnionego żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy
do należytej realizacji umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego
brutto, określonego w § 1 ust. 1 umowy, w przypadkach, gdy:
a) jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem terminu wykonania dostawy przekroczy 7 dni
kalendarzowych,
b) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwego towaru w terminie 3 dni od
uznania reklamacji.
5. W sytuacji, gdy kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo
do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na
zasadach ogólnych.
6. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 4 powyżej winno nastąpić w terminie
3 miesięcy od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.
§ 6.
Wykonawca oświadcza (wg oferty), że powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części
zamówienia:*
……………………………………………………………………………………….…..………………
..………….…………………………….……………………………………………………………… .
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie lub zmianę podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia
pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotychczasowy podwykonawca. Zamawiający może żądać okazania umowy z podwykonawcą.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje
przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z treścią art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu
cywilnego.
*W przypadku zadeklarowania w ofercie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom żadnej części
zamówienia – w ust. 1 wpisuje się: „NIE DOTYCZY”.
1.
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§ 7.
1. Wykonawca przez cały czas obowiązywania umowy będzie posiadał stosowne zezwolenia
i dopuszczenia w zakresie objętym zamówieniem wymagane przepisami prawa i zobowiązuje się
do ich przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego.
2. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania zezwoleń, o których mowa w ust. 1 w trakcie
obowiązywania umowy Wykonawca przedłoży nowe zezwolenia przed upływem ważności poprzednich.
3. W przypadku, gdy Wykonawca powierza wykonanie części umowy podwykonawcy, Zamawiający
może w każdym czasie obowiązywania umowy żądać przedłożenia zezwoleń - o których mowa
w ust. 1 - dla podwykonawcy. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 8.
Oprócz uprawnień, o których mowa w § 5 Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy
ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w zakresie danego pakietu
w przypadku, gdy:
a. Wykonawca trzykrotnie nie dochowa terminu dostawy,
b. Wykonawca dwukrotnie dostarczy towar nieodpowiadający wymaganiom określonym w specyfikacji i w zamówieniu lub niespełniający prawidłowo swojej funkcji, w tym – w naruszonym
opakowaniu,
c. Wykonawca trzykrotnie nie dochowa terminów reklamacji zakreślonych zgodnie z warunkami
określonymi w § 3 ust. 2,
d. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy PZP;
e. Wobec towaru zostanie wydana decyzja odpowiednich organów o wycofaniu z obrotu,
wstrzymaniu w obrocie, zakazie wprowadzania,
f. Wykonawca zostanie pozbawiony prawa do dystrybucji i sprzedaży towaru określonego w § 1
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 9.
1. 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 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 10.
1. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego:
- jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym
wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in.
odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;
- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim
skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego;
- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz umów o skutku
subrogacji ustawowej lub umownej;
- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia
inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie
indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24
grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością
windykacyjną.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść umowy
o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez Wykonawcę zakazu
umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia woli.
2. Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje:
- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez
Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek
Wykonawcy;
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- umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na
rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem
bezskuteczności.
3. Wykonawca zobowiązuje się na wszystkich wystawionych fakturach VAT umieszczać adnotację, iż
wierzytelność udokumentowana fakturą VAT objęta jest zakazem cesji.
4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 2 lub 3, lub 4 Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % wartości wskazanej w § 1
ust. 1 umowy dla danego pakietu za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa
Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary
umownej na zasadach ogólnych.
§ 11.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego
z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
§ 12.
1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia
okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku:
a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy,
b) obniżenia przez Wykonawcę cen towaru będącego przedmiotem umowy - zmiana ta nie
wymaga sporządzania aneksu do umowy,
c) przekroczenie szacunkowej ilości jednostek miary w danej pozycji formularza cenowego, pod
warunkiem, że zmiana taka nie narusza równowagi ekonomicznej umowy, w
szczególności nie powoduje przekroczenia wartości danego pakietu,
d) nie wykorzystania towaru będącego przedmiotem umowy lub jego części, poprzez wydłużenie
czasu obowiązywania umowy o okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
e) w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/
udoskonalony o parametrach niegorszych niż pierwotnie oferowane,
f) zmiany:
– numeru katalogowego towaru,
– nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów,
– sposobu konfekcjonowania,
– liczby opakowań.
3.Dopuszczalne jest zwiększenie wartości umowy, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
4.Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem ceny jednostkowej, wartości umowy (z
wyłączeniem punktu 3) i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
5.Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 13.
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
1. 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”,
a)
Zamawiający informuje, że:
administratorem danych osobowych jest Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im.
dr Adama Szebesty Sp. z o. o. w Rabce – Zdroju;
− inspektorem ochrony danych osobowych w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym
im. dr Adama Szebesty Sp. z o. o. w Rabce – Zdroju jest: adres e-mail, iod@scru.pl, telefon: 18
26 76 300;
− dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu wypełnienia obowiązków związanych z prowadzeniem niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;
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odbiorcami danych osobowych osoby, której dane dotyczą, będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
Ustawy;
dane osobowe osoby, której dane dotyczą, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1
Ustawy, 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; a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym
mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
obowiązek podania przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych bezpośrednio jej
dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
w odniesieniu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą, decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
dane udostępnione przez osobę, której dane dotyczą nie będą podlegały profilowaniu;
administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;
zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

b) osoba, której dane dotyczą, posiada:
−

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);
− 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 ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);

−

−

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

c) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
− 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 jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
§ 14.
1. Załączniki do niniejszej umowy oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta
Wykonawcy, stanowią jej integralne części.
2. Spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo w Krakowie.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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Załącznik do umowy:
1.1 Formularz cenowy dla pakietu nr …, …, … (zgodny z załącznikiem nr 1.1 do oferty).

……………………..…
Zamawiający

……..…………………
Wykonawca
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