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Załącznik nr 2 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR ……………………
Dostawa materiałów elektrycznych
zawarta w dniu ……….....…… r. w ………………………….pomiędzy:
Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem
KRS:0000334972, działającą poprzez Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w
Krakowie, z siedzibą przy ul. Prokocimskiej 6, 30-900 Kraków, NIP: 525-000-73-13, REGON:
010684960, kapitał zakładowy: 774.140.000 zł w całości wpłacony, reprezentowaną przez:
1. Sylwię Kowal – Dyrektora Operacyjnego ds. Nieruchomości w Krakowie na podstawie
pełnomocnictwa o nr .................... z dnia ...................
2. Agnieszkę Dubiel

– Kierownika Wydziału Windykacji w

Krakowie na podstawie

pełnomocnictwa o nr .................... z dnia ....................
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a:
………………………………………………………………………………………………………………………
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………….……...
Wydział Gospodarczy pod Nr ……………………., posiadającą NIP ……………., REGON …………….,
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)
……………………………………….
zam……………………………………………,
posiadającym PESEL ………………….………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
………………………………………………..……….
z
siedzibą
w………………….
przy
ul………………………, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
posiadającym NIP………………….., REGON ……………………,
reprezentowaną/ym przez:
1. …………………………………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”.
W następstwie wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, wybranej w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia odrębnego przeprowadzonego na podstawie wewnętrznych przepisów
Zamawiającego została zawarta umowa o następującej treści.
Ze strony Zamawiającego jednostką odpowiedzialna za nadzór i realizację umowy jest Pion
Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości z siedzibą w Krakowie przy ul. Prokocimskiej 6,
30-900.

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego polegające na
sprzedaży i sukcesywnej dostawie materiałów elektrycznych dla jednostek organizacyjnych
Poczty Polskiej S.A., Przedmiot umowy podzielony jest na części:
Część 1 – Tarnów,
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Część 2 – Nowy Sącz,
Część 3 – Rzeszów,
Część 4 – Przemyśl,
Część 5 – Krosno,
Część 6 – Kraków Województwo,
Część 7 – Kraków Miasto,
Część 8 - WER Kraków.
2. Wykonawca oświadcza, że asortyment składający się na przedmiot umowy, wyszczególniony
w Załączniku nr … (odpowiednim dla poszczególnych części) do niniejszej umowy, spełnia
następujące wymagania:
1) jest wolny od wszelkich wad fizycznych, przez które rozumie się w szczególności
jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy z opisem zawartym w zał. nr 1 do umowy;
2) nie jest objęty prawami osób trzecich oraz jest wolny od jakichkolwiek obciążeń;
3) jest fabrycznie nowy;
4) jest bezpieczny w użytkowaniu i dopuszczony do stosowania na terenie Unii Europejskiej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia wartości brutto umowy (w ramach
poszczególnych części) wskazanej w § 3 ust. 1 umowy jednak nie więcej niż o 30 % wartości
umowy, z zachowaniem cen jednostkowych określonych w kalkulacji ceny ofertowej.
Ograniczenie wielkości zamówienia nie wymaga zgody Wykonawcy, nie wymaga zastosowania
formy aneksu i zostaje zrealizowane w formie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego.
4. Stosownie do rzeczywistych potrzeb, w ramach złożonej oferty, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do dokonywania zmian ilościowych w przedmiocie umowy (np. zwiększenia ilości jednego
asortymentu kosztem ograniczenia ilości drugiego) przy zachowaniu cen jednostkowych
podanych w kalkulacji ceny ofertowej – w taki sposób, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy za
realizację danej części przedmiotu umowy nie przekroczy wartości brutto umowy (w ramach
poszczególnych części), o której mowa w § 3. ust. 1.
5. Na dostarczone materiały elektryczne, Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji i
rękojmi za wady, liczonej od daty protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń. Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego i nieodpłatnego usunięcia stwierdzonych w w/w okresie wad w
dostarczonych materiałach elektrycznych lub wymiany tych materiałów na nowe wolne od wad.

§ 2 Warunki realizacji i odbioru przedmiotu umowy
1. Realizacja częściowych dostaw odbywać się będzie sukcesywnie, nie częściej niż trzy razy
w miesiącu do każdego z miejsc wymienionych w ust.3., na podstawie pisemnych zamówień
wysyłanych przez Zamawiającego: drogą elektroniczną lub faksem, składanych w zależności od
potrzeb przez Zamawiającego, aż do wyczerpania limitu umownego lub upływu terminu, na jaki
zawarto niniejszą umowę. Zamawiający skieruje każdorazowo do Wykonawcy pisemne
zamówienie, w którym sprecyzuje, które z artykułów i w jakich ilościach należy dostarczyć w
ramach danego zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia każdorazowo na własny koszt
i ryzyko, w tym transport, spedycja, załadunek i wyładunek, w terminie 3 dni roboczych licząc od
dnia złożenia zamówienia.
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3. Każdorazowo miejscem dostawy (każdej części) przedmiotu zamówienia jest warsztat
rzemieślników o następującej lokalizacji:
Część 1 – Tarnów: ul. Mickiewicza 6, 33-100 Tarnów,
Część 2 - Nowy Sącz: ul. Dunajewskiego 10, 33-300 Nowy Sącz,
Część 3 - Rzeszów: ul. Matuszczaka 5, 35-083 Rzeszów,
Część 4 – Przemyśl: ul. Mickiewicza 15, 37-700 Przemyśl
Część 5 – Krosno: ul Mielczarskiego 9, 38-410 Krosno,
Część 6 – Kraków: ul. Cystersów 21, 31-553 Kraków,
Część 7 - Kraków: ul. Cystersów 21, 31-553 Kraków,
Część 8 - Kraków WER: ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków.
Uprawnionym do składania zamówień, odbioru przedmiotu zamówienia oraz faktur wystawionych
przez Wykonawcę, jest ze strony Zamawiającego:
Część 1 – Wojciech Krajewski, Tarnów, telefon nr 504 717 671,
Część 2 – Henryk Hajduk, Nowy Sącz, telefon nr 885 251 206,
Część 3 – Bogusław Kołodziej, Rzeszów, telefon nr 502 014 340,
Część 4 – Artur Łepkowski, Przemyśl, telefon nr 500 039 160,
Część 5 – Wojciech Leń, Krosno, telefon nr 502 014 112,
Część 6 – Paweł Wrona, Kraków Województwo, telefon nr 502 014 010,
Część 7 – Barbara Jezioro, Kraków Miasto, telefon nr 502 014 060,
Część 8 – Józef Gaździk, Kraków WER, telefon nr 502-014-520.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady fizyczne przedmiotu zamówienia,
bądź jego niezgodność z treścią złożonego zamówienia - w zakresie jego ilości i/lub rodzaju Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu zamówienia oraz zażądać jego wymiany
przez Wykonawcę na asortyment wolny od wad oraz odpowiadający treści złożonego
zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie wady i niezgodności na własny koszt i
dostarczyć przedmiot zamówienia - wolny od wad oraz odpowiadający treści złożonego
zamówienia - w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego żądania
dotyczącego wymiany przedmiotu zamówienia na przedmiot wolny od wad i odpowiadający
złożonemu zamówieniu, pod rygorem naliczania kar umownych.
5. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie całości przedmiotu umowy.
6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania – przy wykonaniu przedmiotu umowy – po stronie: podwykonawców i
ich pracowników lub współpracowników, w szczególności w zakresie jakości i terminowości
wykonania umowy, w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub
zaniedbania jego własne, jego własnych pracowników lub współpracowników.
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§ 3 Wartość umowy i warunki płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie, płatne - po
realizacji przez Wykonawcę (poszczególnej części) przedmiotu umowy, tj.:
Część 1 Tarnów
Cena netto: ………………..zł, (słownie : …………………………………….złotych 00/100 zł)
Podatek VAT ……………..zł, (słownie: ………………………………………złotych 00/100zł)
Cena brutto: ………………zł, (słownie: ………………………………………złotych 00/100 zł),
Część 2 Nowy Sącz
Cena netto: ………………..zł, (słownie : ………………………………………złotych 00/100 zł)
Podatek VAT ………………zł, (słownie: ……………………………………….złotych 00/100zł)
Cena brutto: ……………….zł, (słownie: ……………………………………….złotych 00/100 zł),
Część 3 Rzeszów
Cena netto: ………………..zł, (słownie : ………………………………………złotych 00/100 zł)
Podatek VAT ………………zł, (słownie: ……………………………………….złotych 00/100zł)
Cena brutto: ………………zł, (słownie: ………………………………………..złotych 00/100 zł),
Część 4 Przemyśl
Cena netto: ………………. zł, (słownie: ………………………………………….złotych 00/100zł)
Podatek VAT ………………zł, (słownie …………………………………………..złotych 00/100zł)
Cena brutto: ……………….zł, (słownie: ………………………………………….złotych 00/100zł).
Część 5 Krosno
Cena netto: ……………….zł, (słownie: …………………………………………….złotych 00/100zł)
Podatek VAT ……………..zł, (słownie: …………………………………………….złotych 00/100zł)
Cena brutto: ………………zł, (słownie: ……………………………………………złotych 00/100zł).
Część 6 Kraków Województwo
Cena netto: ………………..zł, (słownie: ……………………………………………złotych 00/100zł)
Podatek VAT ………………zł, (słownie …………………………………………….złotych 00/100zł)
Cena brutto: ………………zł, (słownie: ………………………………………….…złotych 00/100zł).
Część 7 Kraków Miasto
Cena netto: ………………..zł, (słownie: ……………………………………………złotych 00/100zł)
Podatek VAT ………………zł, (słownie …………………………………………….złotych 00/100zł)
Cena brutto: ………………zł, (słownie: ………………………………………….…złotych 00/100zł).
Część 8 Kraków WER
Cena netto: ………………..zł, (słownie: ……………………………………………złotych 00/100zł)
Podatek VAT ………………zł, (słownie …………………………………………….złotych 00/100zł)
Cena brutto: ………………zł, (słownie: ………………………………………….…złotych 00/100zł).
2. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto przedmiotu umowy w okresie
obowiązywania niniejszej umowy.
3. Do cen jednostkowych netto Wykonawca doliczał będzie podatek VAT, zgodnie ze stawkami
obowiązującymi w dniu wystawiania faktury.
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4. Strony będą dokonywać częściowego rozliczenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy na
podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonego asortymentu –
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………….
w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
VAT. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie płatności wynikające z czasu oczekiwania na
stosowną fakturę korygującą.
5. Faktura winna być wystawiona na adres:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury
Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Krakowie
ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków
NIP 525-000-73-13.
i przesłana (dostarczona) na adres:
Część 1 -

Poczta Polska S.A.
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
ul. Mickiewicza 6, 33-100 Tarnów

Część 2 -

Poczta Polska S.A.
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
ul. Dunajewskiego 10, 33-300 Nowy Sącz

Część 3 -

Poczta Polska S.A.
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
ul. Matuszczaka 5, 35-082 Rzeszów

Część 4 –

Poczta Polska S.A.
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
ul. Adama Mickiewicz 15, 37-700 Przemyśl

Część 5 –

Poczta Polska S.A.
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
ul. Mielczarskiego 9 ,38-410 Krosno

Część 6, 7 – Poczta Polska S.A.
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
ul. Cystersów 21, 31-553 Kraków
Część 8 –

6.
7.
8.
9.

Poczta Polska S.A.
Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji
ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków

Zamawiający oświadcza, iż jest podatnikiem podatku VAT i otrzymał numer NIP: 525-000-73-13.
Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem podatku VAT i otrzymał numer NIP: ……………… .
Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawca ma prawo
naliczyć odsetki ustawowe.

§ 4 Warunki rozwiązania umowy
1. Umowa obowiązuje od dnia ………do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania maksymalnej
wartości umowy, wskazanej w § 3 ust. 1 umowy, przed tym terminem.
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2. W przypadku niewyczerpania maksymalnej wartości umowy w terminie jej obowiązywania
wskazanym w ust. 1, przewiduje się możliwość wydłużenia okresu obowiązywania umowy do
czasu wykorzystania wartości określonej w § 3 ust. 1.
3. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego oraz
w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
gdy Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej treścią albo z przepisami prawa, w
szczególności wykonuje bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym czynności, dla których
wymagane jest takie uzgodnienie.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń po
stronie Wykonawcy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach – Wykonawca może wówczas żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;
2) w przypadku, gdy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie
likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości;
3) w przypadku, gdy zostanie ogłoszona upadłość lub Wykonawca ulegnie likwidacji
– w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości;
4) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości.
6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli Zamawiający odmawia odbioru
asortymentu będącego przedmiotem zamówienia - bez uzasadnionej przyczyny.
7. Strona, która odstąpiła od wykonania umowy w porozumieniu z drugą stroną sporządzi protokół z
dotychczas zrealizowanych zobowiązań.
8. Wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia oraz odstąpienie od umowy
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie od umowy powinno
dodatkowo zawierać uzasadnienie.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej.
10. Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, a
które zaistniały po zawarciu umowy. W szczególności za siłę wyższą uznać należy takie
wydarzenia jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe,
pożary, powodzie, działania władz – o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień
umowy i nie są wynikiem okoliczności zawinionej przez Stronę.
11. Strona dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona ze swoich zobowiązań wynikających z umowy
na czas występowania siły wyższej, a uzgodnione terminy zostaną odpowiednio przedłużone.
12. Strona, która z powodu wystąpienia siły wyższej nie może zrealizować swoich zobowiązań, jest
zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą Stronę oraz podać dane na temat
okoliczności siły wyższej oraz ich wpływu na realizację zobowiązań.
13. Po ustaniu siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana niezwłocznie
powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń siły wyższej. Po
otrzymaniu zawiadomienia Strony ustalą nowy termin realizacji umowy.

§ 5 Kary umowne
1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy albo odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości
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5% kwoty łącznej brutto danej części przedmiotu umowy określonej w § 3 ust 1, co do której
nastąpiło odstąpienie od umowy.
Jeżeli Wykonawca nie dostarczy przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 lub
nie wymieni go na wolny od wad oraz odpowiadający treści złożonego zamówienia
- w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, będzie zobowiązany do zapłacenia
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% kwoty łącznej brutto nie dostarczonego
asortymentu.
Kary, o których mowa w ust. 1 i 2 płatne będą w terminie 14 dni od daty wystawienia noty
księgowej przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wykonawca zobowiązuje się do niezbywania wierzytelności powstałych w związku
z wykonywaniem postanowień przedmiotowej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonane
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony zobowiązane są do niezwłocznego pisemnego informowania siebie nawzajem
o wszelkich zmianach dotyczących swojej nazwy, siedziby, NIP, REGON oraz wpisu do centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej/KRS, danych kontaktowych (w tym osób
wyznaczonych do kontaktu na potrzeby realizacji niniejszej umowy). Niedopełnienie
przedmiotowego obowiązku powoduje ten skutek, że pismo wysłane na adres dotychczasowy
Strony uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone z powodu nieaktualnego
adresu.
3. Aktualizacja wymienionych z imienia i nazwiska w § 2 ust. 3 pracowników Zamawiającego
uprawnionych do odbioru faktur, składania zamówień, odbioru materiałów, nie stanowi zmiany
postanowień niniejszej umowy i może być dokonana w formie pisemnego powiadomienia.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
5. W przypadku pisemnych powiadomień czy oświadczeń za dostarczone uznaje się pismo przyjęte
bezpośrednio lub listem poleconym za pośrednictwem operatora wyznaczonego, jak i zwrócone
przez Pocztę po dwukrotnej awizacji listu poleconego.

§7
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
2. Spory mogące wystąpić ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane przez Sąd
Powszechny w Krakowie.

§8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
jeden dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy :
Zał. 1.1 - oferta cenowa Wykonawcy dot. części 1 Tarnów,
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Zał. 1.2 Zał. 1.3 Zał. 1.4 Zał. 1.5 Zał. 1.6 Zał. 1.7 Zał. 1.8 -

Załącznik nr 2 do SIWZ

oferta cenowa Wykonawcy dot. części 2 Nowy Sącz,
oferta cenowa Wykonawcy dot. części 3 Rzeszów,
oferta cenowa Wykonawcy dot. części 4 Przemyśl,
oferta cenowa Wykonawcy dot. części 5 Krosno,
oferta cenowa Wykonawcy dot. części 6 Kraków Województwo,
oferta cenowa Wykonawcy dot. części 7 Kraków Miasto,
oferta cenowa Wykonawcy dot. części 8 Kraków WER.

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa.
Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).
Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
administratora z rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony
danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo
do uzyskania kopii tych danych – w przypadku przetwarzania danych osobowych
z wykorzystaniem takiego rozwiązania).
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także
przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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