
       Wzór umowy                      Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

U M O W A   Nr   Z/   /20 

zawarta w dniu  .....................                

w rezultacie dokonania wyboru oferty w  trybie przetargu nieograniczonego  

na świadczenie usług konserwacji i naprawy dźwigów towarowo-osobowych osobowych   

– znak sprawy: Z/28/PN/20 

pomiędzy:  
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
NIP: ………………………….., REGON: ……………………. 
reprezentowanym przez …………………………. 
zwaną w Umowie Wykonawcą,  
a, 
Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego  
w Grudziądzu, ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, wpisanym do Rejestru 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000002976, dla którego akta 
rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym 
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8762008352, REGON 870298738, reprezentowanym przez 
Macieja Hoppe – Dyrektora uprawnionego do samodzielnej reprezentacji,  
zwanym dalej „Zamawiającym” 

 
§ 1 - WARUNKI  UMOWY  

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług konserwacji i naprawy 

dźwigów oraz platformy do transportu osób niepełnosprawnych wymienionych w Załączniku nr 1 
do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część. 

2. Strony umowy oświadczają, że integralnymi częściami umowy są dokumenty złożone przez 
Wykonawcę w postępowaniu o realizację zamówienia objętego umową . 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane prawem uprawnienia do wykonywania czynności 
określonych w ust. 1. 

4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
świadczących przedmiotową usługę, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy  
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Obowiązek ten 
dotyczy czynności objętych przedmiotowym zamówieniem, tj. konserwacji i naprawy dźwigów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia  
umowy, imiennego wykazu ww. osób wraz z określeniem wykonywanych przez nie czynności oraz 
z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę i podaniem 
rodzaju umowy o pracę (umowa na czas określony/ nieokreślony, wymiar etatu). Oświadczenie 
powinno zawierać ponadto:  
- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  
-  datę złożenia oświadczenia, 
- podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub  Podwykonawcy. 



Analogiczny wykaz osób wraz z oświadczeniem dotyczącym zatrudnienia ww. osób na 
podstawie umowę o pracę i nie zaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia 
oświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie 7 dni, na każde żądanie 
Zamawiającego. Powyższy obowiązek dotyczy również wszystkich Podwykonawców 
uczestniczących w realizacji przedmiotowej usługi. 

6. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania 
 udokumentowania przez Wykonawcę / Podwykonawcę faktu zatrudniania osób na podstawie 
 umowy o pracę.  
7. Zamawiający w trakcie realizacji umowy, uprawniony jest do żądania wyjaśnień w przypadku 
 wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
 Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób świadczących przedmiotową usługę. 
   

§ 2 
Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty jej zawarcia, z możliwością przedłużenia do 
czasu realizacji zakontraktowanych usług. 
 

§ 3 
Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy do: 
1. Konserwacji i naprawy oraz utrzymania w zdolności techniczno-eksploatacyjnej użytkowanych 

przez Zamawiającego dźwigów wymienionych w załączniku do niniejszej umowy, stanowiącym 
jej integralną część. 

2. Wykonywania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z Dokumentacją Techniczno- 
Ruchową Producenta, instrukcją konserwacji i obsługi dźwigów,  przepisami i zaleceniami Urzędu 
Dozoru Technicznego i BHP.  

3. Utrzymania w ruchu objętych przedmiotowym zamówieniem dźwigów, z wyjątkiem postojów 
niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych i dozorowych. 

4. Dokonywania okresowych pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych oraz 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

5. Wykonywania wszelkich napraw niezbędnych do prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji 
dźwigów: 
a) Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania napraw dźwigów zgłaszanych telefonicznie 

przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu nr tel. .......................................................…, 
b) poprzez naprawę rozumie się regulację lub usunięcie drobnego uszkodzenia mechanizmów 

albo aparatury dźwigu, jednak nie związanego z koniecznością wymiany podzespołów 
wymagających specjalnego zamówienia.   

c) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy dźwigu w terminie 4 godzin od otrzymania 
zgłoszenia. 

6. Przygotowania dźwigów do rewizji.  
7. Poniesienia wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotowej usługi. 
8. Prowadzenia dziennika konserwacji i napraw bieżących dźwigów. 
9. Prowadzenie dokumentacji technicznej zgodnie z przepisami eksploatacji dźwigów pionowych  

i występowanie w imieniu Zamawiającego w kontaktach z Dozorem Technicznym. 
10. Wykonawca podejmuje się usuwania awarii dźwigów zgłaszanych telefonicznie 24 godziny na 

dobę, nr tel. .......................................................................... 
11. Poprzez awarię rozumie się uszkodzenie mechanizmów lub aparatury dźwigu powodujące jego 

zatrzymanie lub uszkodzenie zagrażające bezpiecznej eksploatacji dźwigu.  
12. Czas przystąpienia do usuwania awarii nie może być dłuższy niż 60 minut od momentu 

zgłoszenia, a w przypadku zawiadomienia o uwięzieniu osób w dźwigu - …… minut (termin 
wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty). 



13. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii i uruchomienia dźwigu w terminie ……  
godzin od chwili zgłoszenia awarii (termin wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty),  
z wyłączeniem sytuacji, gdy usunięcie awarii związane jest z koniecznością wymiany podzespołu 
wymagającego specjalnego zamówienie i wówczas czas usunięcia takiej awarii nie może 
przekroczyć 7 dni roboczych. 

14. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy dokładny adres serwisu oraz numer telefonu 
zgłoszeniowego.   

 
§ 4 

Zamawiający zobowiązany jest do:  
1. Zapewnienia środków ochrony indywidualnej dla osób wykonujących czynności konserwacji  

i naprawy przedmiotu umowy na terenie szpitala z uwagi na trwającą epidemię COVID-19. 
2. Zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do urządzeń objętych konserwacją. 
3. Unieruchomienia urządzeń i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich w przypadku 

stwierdzenia stanu zagrożenia dla ludzi oraz powiadomienia o powyższym Wykonawcy. 
4. Zapewnienia obsługi posiadającej stosowne uprawnienia UDT – dotyczy dźwigów z wymaganą 

obsługą. 
5. Powiadamiania Wykonawcy o każdorazowym unieruchomieniu dźwigów. 
6. Wyposażenia maszynowni  dźwigów w sprzęt p. pożarowy.  

 
§ 5 

1. Usługi objęte niniejszą umową Wykonawca wykonuje w obiektach Zamawiającego lub we 
własnej siedzibie, jeżeli wymaga to specjalistycznego sprzętu lub narzędzi. 

2. Usługi objęte niniejszą umową Wykonawca wykonuje przy użyciu własnych narzędzi, sprzętu       
i materiałów. 

3. Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności konserwacyjnych jak również 
napraw dostarczać będzie Wykonawca. Materiały powinny odpowiadać co do jakości materiałom 
dopuszczonym do obrotu i stosowania w Polsce. 

4. Kosztami materiałów, z wyjątkiem użytych do konserwacji, Wykonawca obciąży Zamawiającego 
wg rzeczywistego zużycia i kosztów jednostkowych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 
§ 6  

Strony ustalają następujące zasady wzajemnego rozliczenia: 
1. Z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzymywał będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości brutto .....................zł (słownie:  ..........................), netto: ......................... 
zł (słownie: ........................) miesięcznie zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym 
Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

2. Strony  ustalają, że kwota  określona  w ust. 1 nie wzrośnie  przez okres trwania umowy. 
3. Zapłata należności za wykonane usługi konserwacji dźwigów następować będzie po 

potwierdzeniu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego należytego wykonania usługi. 
4. Podstawę do zapłaty należności stanowi faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę za miesiąc 

miniony. 
5. Forma rozliczenia bezgotówkowa, fakturą za miesięczny okres rozliczeniowy, płatna przelewem   

z terminem płatności 60 dni od daty doręczenia faktury potwierdzającej wykonanie usługi 
konserwacji i naprawy dźwigów. 

6. W przypadku zaległości płatniczych ze strony Zamawiającego Wykonawcy przysługują odsetki 
ustawowe. Opóźnienia w płatnościach nie mogą jednak wpływać negatywnie na realizację usług 
przez Wykonawcę. 

7. W przypadku ewentualnych opóźnień w zapłacie – wpłaty Zamawiającego będą zaliczane na 



poczet należności głównej najdalej wymagalnej. 
8. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy, jak również nie dokonywać ich przekazu oraz czynności innych podobnych 
zmierzających do zmiany podmiotowej uprawnień lub obowiązków po stronie Wykonawcy, 
wynikających z zawartej umowy pod rygorem nieważności. 

9. Wykonawca nie może korzystać z instytucji poręczenia (art. 876-887 Kodeksu Cywilnego) przy 
realizacji niniejszej umowy w trakcie jej trwania, jak i po wykonaniu umowy. 

 
§ 7 - KARY UMOWNE 

 
1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną:  

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wartości brutto umowy; 

b) w przypadku postoju dźwigu z winy Wykonawcy związanego z wykonywaniem czynności 
konserwacyjnych - w wysokości 2% miesięcznej opłaty netto za czynności konserwacyjne 
danego dźwigu za każdą rozpoczętą godzinę postoju dźwigu powyżej czasu określonego w § 3 
ust. 5 pkt c) umowy, lecz nie więcej niż 30% tej opłaty; 

c) w przypadku postoju dźwigu z winy Wykonawcy związanego z usunięciem awarii -                
w wysokości 5% miesięcznej opłaty netto za czynności konserwacyjne danego dźwigu za 
każdą rozpoczętą dobę postoju dźwigu powyżej czasu określonego w § 3 ust. 13 umowy, lecz 
nie więcej niż 30% tej opłaty; 

d) w przypadku przekroczenia ustalonego czasu reakcji na zawiadomienie o uwięzieniu osób  
w dźwigu – w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 12 
umowy za każde rozpoczęte 5 minut opóźnienia lecz nie więcej niż 30% tej opłaty; 

e) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości dotyczących zatrudniania 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 500,00 zł za każdą stwierdzoną 
nieprawidłowość dotyczącą zarówno udokumentowania, jak i faktu zatrudnienia tych osób.  

f) za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego 
oświadczenia w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na  podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności konserwacji dźwigów, w czasie trwania umowy za każde 
niezłożone oświadczenie w wysokości 500 złotych;   

g)  Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia naruszenia wskazanego w ust. 1 pkt e) i f)             
w terminie 7 dni, a nie usunięcie skutkować będzie każdorazowo naliczeniem kary umownej 
w wysokości 10% wartości brutto umowy.   

2. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, Zamawiający naliczy kary 
zgodnie z ww. warunkami, w przypadku okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt b) - f), 
Zamawiający potrąci je z wystawionych faktur. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli 
szkoda wynikająca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższy 
wysokość kar umownych.  

 
§ 8 - Zmiany treści  umowy 

 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  



3. Zamawiający, zgodnie z art. 144  ust. 1 pkt. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych 
przewiduje możliwość zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 – 
postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy w następującym zakresie obniżenia cen jednostkowych za usługi,  
o których mowa w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy,  
w przypadku zaistnienia okoliczności, których  nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy 

4. Zamawiający przewiduje zgodnie z treścią art. 142 ust. 5 ustawy PZP możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:  
1. stawki podatku od towarów i usług, 

2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r., o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

Ad.1)  

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) adekwatnie do zmiany wysokości stawki podatku 
VAT, zastosowanej przez Wykonawcę w ofercie złożonej w przedmiotowym postepowaniu.  

Ad.2)  

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w części 
stanowiącej koszty ponoszone na wynagrodzenie zatrudnionych w ramach umowy o pracę 
pracowników (dotyczy umów pracowników z minimalnym wynagrodzeniem) albo w ramach 
umowy cywilno – prawnej (dotyczy umów zleceniobiorców/wykonujących dzieło  
z minimalną stawką godzinową) w okresie obowiązywania umowy. 

W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki 
godzinowej, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie w odpowiedniej pozycji 
kalkulacji z zastrzeżeniem, że powyższa zmiana uwzględniać będzie wyłącznie wzrost 
wynagrodzenia w stosunku do osób realizujących zadania przedmiotu niniejszej umowy 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z ustalonym minimalnym wynagrodzeniem lub 
minimalną stawką godzinową. 

W opisanym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem do 
Zamawiającego z określeniem uzasadnienia zmiany, propozycji zmiany wynagrodzenia oraz 
wykazania wpływu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
Zamawiający w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentów od 
Wykonawcy rozpatrzy wniosek o zmianę. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do 
propozycji Wykonawcy w zakresie zmian wysokości ceny umowy, stanowisko 
Zamawiającego będzie w tej mierze ostateczne. 

Ad.3)  



W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu i wysokości składek określonych w pkt 
3 w stosunku do osób realizujących zadania przedmiotu niniejszej umowy wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulegnie zmianie w odpowiedniej pozycji formularza 
cenowego stanowiącego załącznik do umowy jako podstawy ustalenia należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 
Podstawę zmiany wysokości wynagrodzenia stanowić będzie zaakceptowany przez 
Zamawiającego wniosek Wykonawcy zawierający szczegółowe dane analityczne  
z uwzględnieniem zmian jak wyżej. 
Uzasadnione zastrzeżenia i zmiany Zamawiającego do tak przedłożonych kalkulacji będą 
wiązały strony w przedmiocie ustalenia obowiązującej stawki roboczogodziny. 
Ad.4) 
W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r., wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy 
wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę. 
W opisanym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem do 
Zamawiającego, który będzie zawierał sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia.  
Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie w odpowiedniej pozycji Formularza 
cenowego. 
Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia pracowników, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.  
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, będzie obejmować 
wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła 
zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem 
umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w art. 14 ust. 1 
ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zamawiający  
w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentów od Wykonawcy 
rozpatrzy wniosek o zmianę. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do propozycji 
Wykonawcy w zakresie zmian wysokości ceny umowy, stanowisko Zamawiającego będzie  
w tej mierze ostateczne. 
- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zostaną wprowadzone do umowy stron w formie 
aneksu. 

5. Zmiany jak powyżej pkt 1, 2, 3, 4 wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz 
pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem i udowodnieniem 
zaistniałych okoliczności. 
Postanowienia § 8 ust. 4 z wyłączeniem ust. 4 pkt 1) obowiązują w przypadku zawarcia 
umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy.  
   

§ 9 - ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia 
okoliczności, o których mowa w art. 145 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadkach, o których mowa  
w art. 145a ustawy p.z.p. 

 



§ 10 - KLAUZULA WŁAŚCIWOŚCI SĄDU 
 

1. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy - Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy poddane będą pod rozstrzygnięcie 
Sądu miejscowego właściwego dla Zamawiającego. 

 
§ 11 - KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
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 danych osobowych jest Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr  Władysława 

Biegańskiego w  Grudziądzu (86- 300) Grudziądz ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17, wpisany do 
Rejestru SPZOZ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu 
VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000002976 . 

2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych osobowych:  
  Kontakt do administratora danych osobowych: 

email: serketariat.dyrekcja@bieganski.org,  lub pisemnie na adres siedziby administratora - (86-
300)  Grudziądz ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17,  

  Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: 
e-mail: inspektor@bieganski.org lub pisemnie na adres siedziby administratora (86-300) 
Grudziądz,  ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17, 56 641 35 79. 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  
z przetwarzaniem danych. 

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 /dane identyfikujące 
postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak 
sprawy: Z/28/PN/20/ w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą w celu realizacji umowy  
Z/…../20. 

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 2019 r. poz. 1843 ze 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; Informuje, że dane 
te mogą być przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora 
Danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. 

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 wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu. 

  Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
lub konkursu. 

 
§ 12 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy sprawują: 
 ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………….., 

 ze strony Wykonawcy:    ……………………………………………………………….., 
2. Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  
stron.  
 
 
 
.............................................      ....................................... 

Wykonawca                      Zamawiający 
 
 

 


