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WZÓR 
UMOWA 

nr DAG-2-PN/6-2019 
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 Krakowa-
Śródmieście 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 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę wywozu nieczystości stałych 
komunalnych. 
Umowę zawiera się na czas oznaczony obejmujący okres 24 miesięcy tj. od dnia ……………… r. 
do dnia ………………… r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie kwota, o której mowa w 
pkt.2 § 6. 

2. Wykonawca oświadcza, iż prowadzi działalność zgodnie z OBWIESZCZENIEM MARSZAŁKA 
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701), przez cały okres obowiązywania 
umowy wpisany będzie do rejestru działalności regulowanej w zakresie wywozu odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Rabka-Zdrój oraz posiadał będzie ważne zezwolenie na transport i 
zbieranie odpadów, których kopie dostarczy Zamawiającemu do dnia podpisania umowy. 

3. Niedopełnienie przez Wykonawcę wymogów, o których mowa w ust. 2 będzie podstawą do 
rozwiązania przez Zamawiającego Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

4. Wykonawca dysponuje specjalistycznym sprzętem pozwalającym na realizację zamówienia 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
§ 2 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia w okresie obowiązywania Umowy 
usług polegających na: 
a) wywozie odpadów komunalnych stałych gromadzonych w pojemnikach 1100 litrów, znajdujących 
się na terenie Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego Sp. z o. o. (dalej „Centrum”), z 
ustaloną częstotliwością – poniedziałek, środa i piątek każdego tygodnia w godzinach od 1000 do 
1100 rozliczany wg stawki za 1 m3 odpadów. 
b) wywozie odpadów nie gabarytowych (typu meble) – z miejsca ustalonego z Zamawiającym z 
częstotliwością w miarę potrzeb Zamawiającego rozliczany wg stawki za 1 m3 odpadów. 
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c) wywozie liści, trawy oraz odpadów drzewnych z miejsc ustalonych z Zamawiającym z 
częstotliwością w miarę potrzeb Zamawiającego rozliczany wg stawki za 1 m3 odpadów. 
d) wywozie  odpadów  plastikowych (np butelki typu PET , folia) z miejsc ustalonych z Zamawiającym 
z częstotliwością w miarę potrzeb Zamawiającego rozliczany wg stawki za 1 m3 odpadów 
 
 

§ 3 
Osobą odpowiedzialną za realizacje przedmiotowej umowy ze strony Zamawiającego będzie 
Kierownik Administracji Gospodarczej Pan Tomasz Zając. 

 
 

§ 4 
Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) gromadzenia odpadów komunalnych w typowych pojemnikach, to jest 1 100 l dostarczonych 
przez Wykonawcę w miejscach do tego wyznaczonych, 

2) gromadzenia odpadów nie gabarytowych w miejscach umożliwiających ich załadunek, 
3) zapewnienia dojazdu do pojemników oraz miejsc składowania odpadów nie gabarytowych, 
4) segregacji odpadów, przy czym w trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie 

prawo zmiany częstotliwości odbioru odpadów, o której mowa w § 2. 
5) gromadzenia liści oraz odpadów drzewnych a także trawy oraz plastików w miejscach 

umożliwiających ich załadunek, w pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcą 
 

 
§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) opróżniania wszystkich pojemników z miejsc oraz z częstotliwością określoną w § 2 oraz z 

innych miejsc na dodatkowe zlecenie Zamawiającego. Każdorazowy wywóz odpadów 
wymaga potwierdzenia na piśmie przez służby Zamawiającego tego wywozu, co do ilości 
wywiezionych przez Wykonawcę odpadów a także do wystawiania kart odpadów. 

2) wyciągania i ustawiania pojemników po ich opróżnieniu na ich stałe miejsce oraz sprzątanie 
śmietników, 

3) bezpłatnego wywozu posegregowanych odpadów komunalnych takich jak makulatura, złom, 
szkło, itp. w pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę w terminie ustalonym przez 
Zamawiającego, 

4) modernizacji i remontów śmietników na własny koszt wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę 
nowych pojemników na odpady o pojemności 1 100 l najpóźniej do dnia 1.05.2019 r., 

5) utrzymania na własny koszt śmietników w należytym stanie – sprzątania i dezynfekcji zgodnie 
z przepisami oraz wymogami sanitarno – epidemiologicznymi. W przypadku kontroli przez 
służby zewnętrzne, np. SANEPID, oraz stwierdzeniu przez nie nieprawidłowości, Wykonawca 
zobowiązuje się na własny koszt do ich usunięcia. W przypadku obciążenia Zamawiającego 
karami finansowymi, związanymi z nienależytym wykonaniem zakres obowiązków ciążących 
na Wykonawcy przez służby kontrolne, Zamawiający obciąży tymi karami Wykonawcę. 

6) naprawy lub wymiany uszkodzonych pojemników. 
 

§ 6 
1. W okresie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-5 Wykonawca stosować 

będzie ceny jednostkowe za usługi na poziomie cen odpadów przedstawionych zgodnie z ofertą 
za 1 m3, to jest:  
- dla odpadów niesegregowanych i odpadów BIO cenę …….zł netto, przy stawce podatku VAT 
wynoszącej 8% (……. zł) oraz cenie brutto wynoszącej ……… zł.  
- dla odpadów nie gabarytowych (typu meble) cenę …….zł netto, przy stawce podatku VAT 
wynoszącej …..% (……. zł) oraz cenie brutto wynoszącej ……… zł.  
- dla odpadów typu liście , trawy oraz odpadów drzewnych cenę …….zł netto, przy stawce 
podatku VAT wynoszącej …..% (……. zł) oraz cenie brutto wynoszącej ……… zł. 
dla odpadów odpadów  plastikowych (np butelki typu PET , folia) cenę …….zł netto, przy stawce 
podatku VAT wynoszącej …..% (……. zł) oraz cenie brutto wynoszącej ……… zł. 

2. Szacunkowa (łączna) wartość brutto przedmiotu Umowy przy przyjęciu szacunkowej ilości 
odpadów:  
- niesegregowanych i odpadów BIO wynoszącej w sumie 600 m3, 
- odpadów nie gabarytowych (typu meble) wynoszącej w sumie 60 m3, 
- liści, trawy oraz odpadów drzewnych wynoszącej w sumie 140 m3, 
- odpadów  plastikowych (np butelki typu PET , folia) wynoszącej w sumie 300 m3 
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wynosi:………………………... zł.,  
 

3. Cena za wywóz 1 m3 odpadów komunalnych może ulec proporcjonalnej zmianie wskutek 
wprowadzenia przez Urząd Miasta Rabka-Zdrój dodatkowych opłat związanych z ochroną 
środowiska; związana z tym zmiana ceny nie może zawierać innych kosztów Wykonawcy. 

4. Zmiana stawki podatku VAT następuje z mocy prawa. 
5. W przypadku zmian po upływie 12 miesięcy realizacji umowy wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż 
z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy, 
ulegnie zmianie proporcjonalnie do zmiany tych kosztów 

6. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. powyżej, 
Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany na koszty 
wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia 

7. Zmiana cen wymaga zachowania procedury określonej w § 10 Umowy. 
 

§ 7 
1. Wynagrodzenie za wykonane usługi płatne będzie na podstawie faktur oraz dołączonych do nich, 

sporządzanych przez Wykonawcę, „Potwierdzeń wykonania usługi”, podpisywanych każdorazowo 
przy wywozie odpadów przez pracownika Zamawiającego – określających datę wywozu odpadów 
oraz ich wywiezioną ilość, a także kartę odbioru i przekazania odpadu z określonym kodem 
odpadu. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem po wykonaniu usługi, na konto Wykonawcy w 
terminie 45 dni od daty otrzymania faktury wraz z dołączonym do niej „Potwierdzeniem wykonania 
usługi” oraz kartą odpadu Nie dołączenie „Potwierdzeń wykonania usługi” oraz karty odbioru 
odpadu, o których mowa w zdaniu pierwszym, skutkować będzie nie przyjęciem przez 
Zamawiającego faktury Wykonawcy. 

2. Wykonawca wystawiać będzie miesięczne faktury dla punktów odbioru odpadów określonych  
w § 3. 

 
§ 8 

1.  Z uwagi na charakter czynności wykonywanych w ramach zamówienia, które noszą znamiona 
stosunku pracy zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy Zamawiający 
wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, aby wszystkie czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, z wyłączeniem osób kierujących usługą, wykonywali wyłącznie pracownicy 
zatrudnieni na umowę o pracę tj.  
a) kierowanie pojazdami przeznaczonymi do wywozu odpadów, 
b) obsługa załadunku odpadów do pojazdów, 
c) sprawowanie nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, 
d) sprawozdawczość i raportowanie. 

2. W terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
wykaz pracowników, skierowanych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę oraz oświadczenia podpisane przez Wykonawcę i każdego pracownika, o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3–5  ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych 
przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia 
zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, przedkładał dowody odprowadzenia składek 
ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia. 

4. Wykonawca, może zastąpić ww. osobę lub osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną 
wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej 
umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 
przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP). 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji 
usług objętych umową oraz koordynacji usług realizowanych przez podwykonawców. 
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§ 9 

Wykonawca oświadcza (wg oferty), że powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części 
zamówienia:* ……………………………………………...………….…………………………………………
……………….………...……………………………………………………………………………… . 
 
Zamawiający dopuszcza 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 zamówienie publiczne dotychczasowy 
podwykonawca. 
 
Zamawiający może zażądać okazania umowy z podwykonawcą. 
 
 
*W przypadku zadeklarowania w ofercie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom żadnej części 
zamówienia - powyższy punkt przyjmuje brzmienie:  
 
Wykonawca oświadcza, że nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. 

 
 

§ 10 
1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez podawania przyczyny z zachowaniem 

30 – dniowego okresu wypowiedzenia. 
2. 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 bezpie-
czeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości 
2 % wartości przedmiotu umowy określonego w § 6 ust. 2 Umowy, za każdy przypadek 
naruszenia postanowień § 5 pkt 1 – 6) Umowy. 

5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
zastrzeżoną karę umowną.  

 
§ 11 

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; 

- 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.   
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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 za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa Zamawiającego do 
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na 
zasadach ogólnych. 

§ 12.  
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; 

- 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 
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(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. 

 
§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 14 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej  

w postaci aneksu do umowy. 
2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany umowy w przypadku, gdy Wykonawca 

zaoferuje niższą cenę, lub zmiana taka będzie korzystna dla Zamawiającego. 
 

 
§ 15 

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sądy 
właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 16 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy. 
 
 
Załączniki do umowy: 
1  Formularz cenowy.  
 

 
 
 
 

 
 

Wykonawca: 
 

 
 

Zamawiający: 


