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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu 

 

Nr zamówienia: DAN-D-292.1.20.1/2019 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

UMOWA nr DAN-D.292.1.20. …./2019 

 

 

Zawarta w dniu ................... 2019 r. w Krakowie 

pomiędzy: 

Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja,  Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków 

REGON 000001815, NIP 675-000-21-18 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

prof. dr hab. inż. Florian Gambuś   -    Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 

przy kontrasygnacie: 

mgr Maciej Oleksiak   - Kwestor 

a:  

……………………………………………………….. 

REGON …………………, NIP ……………………. 

wpisaną  do ………………… pod numerem………………….. przez …………………… 

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

……………………………….. 

 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, zamówienia udzielono 

zgodnie ustawą  z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie  art. 4 d ust. 1 pkt. 1. (zamówienia z dziedziny 

nauki)- nr DZP-291/2088/2019, nr zamówienia DAN-D.292.1.20.1/2019, strony zawarły 

Umowę następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i instalacja dwukierunkowego, 

jednoramiennego analizatora tekstury jaj z oprzyrządowaniem……………..(model/typ):  

zwana dalej sprzętem, zgodnie z ofertą Wykonawcy nr ………z dn. ……….2019 r. 

złożoną w odpowiedzi na ogłoszenie o udzielanym zamówieniu nr DAN-D-

292.1.20.1/2019, z dn. ……….2019 r., stanowiącą integralną część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany niniejszą umową do dostawy, wniesienia, ustawienia  

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, instalacji sprzętu - w tym instalacji 

skonfigurowania dostarczonego sprzętu w miejscu zainstalowania, przeszkolenia 

pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi, dostarczenia dokumentów 

o których mowa w § 3 ust. 11 umowy, a także świadczenia usług serwisu gwarancyjnego.  

3. Wykonawca dostarczy sprzęt nowy, kompletny z pełnym okablowaniem, materiałami 

startowymi jeżeli takie są konieczne do uruchomienia urządzenia, niezbędnym 

wyposażeniem np.: baterie, uchwyty, złącza, zasilacze, gniazda, wtyczki i itp., aktualnie 

produkowany na rynku i gotowy do pracy wraz z oprogramowaniem. Wymagane 

oprogramowanie winno być zainstalowane przez Wykonawcę na dostarczonej jednostce 

sterującej (PC). 
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§ 2. 

Wartość umowy 

 

1. Wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą wynosi…………………………zł (brutto) 

w tym……………….% podatku VAT 

słownie………………………..........................................................................złotych.  

2. Wartość brutto przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

niniejszej umowy, a w szczególności koszt: sprzętu z oprogramowaniem, nośnikiem 

oprogramowania oraz licencji na oprogramowanie (o ile licencja nie jest nieodpłatna), 

dostawy/transportu  pod wskazany adres do jednostki organizacyjnej Zamawiającego, 

ubezpieczenia, wniesienie do laboratorium przewidzianego do zainstalowania sprzętu, 

instalację, uruchomienie, instrukcji obsługi sprzętu i oprogramowania, przeszkolenia 

pracowników Zamawiającego z zakresu  obsługi sprzętu, serwis gwarancyjny. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 obejmuje ryzyko wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

5. Z chwilą uzyskania przez Zamawiającego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w Warszawie poświadczenia, iż Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

posiada status jednostki oświatowej oraz, że sprzęt tj.  jednostka sterująca (komputer PC i 

monitor) zostanie objęty stawką podatku VAT w wysokości 0% -zmianie ulegnie cena 

sprzętu określona w ust. 1. 

 

§ 3. 

Warunki dostawy 
 

1. Dostawa sprzętu o którym mowa w paragrafie 1 niniejszej umowy nastąpi  
w ciągu…………tygodni od daty podpisania umowy przez obie strony, nie wcześniej 
jednak niż przed dniem przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego zaświadczenia 
wydanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie na 
zastosowanie podatku VAT w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy 

o podatku od towarów usług z dnia 11.03.2004 z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. 

2018 r.   poz. 2174 ze zm..), potwierdzającego, że jednostka sterująca (komputer PC, 
monitor) objęte zamówieniem, są przeznaczone do placówki oświatowej, lub 
informacji o braku uzyskania takiego zaświadczenia.  

2. Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy licencję na oprogramowanie do pozyskiwania i 

archiwizacji danych. 

3. Na dostarczone oprogramowanie udzielona zostanie jedna licencja na nieograniczoną 

ilość stanowisk.  

4. Wykonawca po ukazaniu się aktualizacji dostarczonego oprogramowania do 

pozyskiwania i archiwizacji danych zobowiązuje się niezwłocznie udostępnić ją 

Zamawiającemu. 

5. Miejscem dostawy sprzętu jest Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Instytut Nauk 

Weterynaryjnych Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytet 

Rolniczy w Krakowie, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków. 

6. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego telefonicznie o terminie dostawy sprzętu jego 

montażu i uruchomieniu na 5 dni przed planowaną dostawą pod nr tel.:  

12 662-41-16  

7. Przeszkolenie………….pracowników Zamawiającego przez……….. dni po 

…………godzin, odbędzie się w dniu dostawy po instalacji i uruchomieniu dostarczonego 

sprzętu  w miejscu dostawy określonego  w § 3 ust. 5 niniejszej umowy. 
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8. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru sprzętu jest dr hab. inż.  

Barbara Tombarkiewicz, tel.  12 662- 341-16,  

9. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w sprawach 

dotyczących dostawy sprzętu jest ........................................................................................ 

10. Sprzęt będzie dostarczony transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko do miejsca 

określonego w § 3 ust. 5 niniejszej umowy. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność  

z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia jego 

odbioru przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy: 

a) instrukcje obsługi/użytkowania sprzętu i oprogramowania w języku 

………….(wymagane: w języku polskim lubi angielskim), 

b) Deklarację Zgodności CE, 

c) oprogramowanie wraz z licencją na …………..(USB) lub …………….(z kluczem  

w postaci kodu cyfrowego), 

d) kartę gwarancyjną zgodną z wymogami formularza ofertowego, 

e) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu oznaczonego znakiem CE. 

12. Po dostawie, instalacji i uruchomieniu sprzętu i przeszkoleniu pracowników 

Zamawiającego zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron 

protokół odbioru końcowego, przygotowany przez Wykonawcę. 

 

§ 4. 

Warunki płatności 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty na podstawie faktury VAT  

w terminie 21 dni od daty odbioru sprzętu i otrzymania faktury VAT. 

2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego, o którym mowa 

w § 3 ust. 12 niniejszej umowy. 

3. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Wykonawcy – ....................................... 

4. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Zamawiającego – 675-000-21-18. 

5. Dokonanie zapłaty nastąpi przelewem na konto Wykonawcy. 

6. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

 

§ 5. 

Odpowiedzialność za wady towaru 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczony sprzęt będzie nowy, 

wolny od wad. 

2. Gwarancja obejmuje bezpłatne: naprawy, wymianę, regulacje (tj. kalibracja, dostrajanie 

itp.), wymianę części i koszty transportu sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu 

gwarancyjnego i z powrotem. 

3. Okres gwarancji na sprzęt będzie wynosił…………….. miesiące (minimum: 24 

miesiące) od daty podpisania protokołu końcowego o którym mowa w § 3 ust. 12 

niniejszej umowy. 

4. Wykonawca gwarantuje, że oprogramowanie dostarczone Zamawiającemu jest wolne od 

wad prawnych. 

5. W przypadku gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z jakimkolwiek 

roszczeniem z tytułu korzystania z oprogramowania, które zostało dostarczone, 

Zamawiający zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie Wykonawcę i wezwie go 

do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli roszczenia osoby trzeciej okażą się w całości lub w 

części zasadne lub Wykonawca nie weźmie udziału w sprawie mimo wezwania, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać obniżenia wynagrodzenia za przedmiot 
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umowy a nadto naprawienia szkody, którą poniósł zawierając umowę nie wiedząc 

o istnieniu wady, w tym zwrotu kosztów procesu, wypłaconego odszkodowania. 

6. Jeżeli w okresie gwarancji sprzęt określony w § 1 niniejszej umowy okaże się wadliwy, 

Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawy lub, gdy naprawa okaże się niemożliwa, do 

jego wymiany na wolny od wad z zastrzeżeniem ust.7. 

7. W przypadku trzech napraw tego samego modułu ( z wyjątkiem uszkodzeń z winy 

Zamawiającego) w okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany dokonać 

wymiany tego modułu (elementu) na nowy. W przypadku kiedy wymiana/naprawa 

danych modułów (elementów) nie pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie sprzętu, 

Wykonawca jest zobowiązany wymienić cały sprzęt na nowy. 

8. Czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę w okresie gwarancyjnym wynosi ……….. 

godzin roboczych (maksymalnie: 24 godziny robocze). Zgłoszenia będą dokonywane: 

faksem na nr……… lub pocztą elektroniczną na adres:…………………/lub telefonicznie 

pod numerem………………… 

9. Czas dokonywania napraw nie dłuższy niż: ……… dni roboczych (maksymalnie:  

21 dni roboczych) od daty zgłoszenia usterki. 

10. Każda naprawa gwarancyjna przedłuża gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu. 

11. Godziny robocze rozumiane są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30  

w dni robocze. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

12. Strony ustalają okres uprawnień z tytułu rękojmi na okres równy okresowi udzielonej 

gwarancji jednak nie krótszy niż 24 miesiące. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują 

Zamawiającemu niezależnie od uprawnień płynących z udzielonej gwarancji. 

13. Okres rękojmi rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu odbioru   

o którym mowa w § 3 ust. 12 niniejszej umowy z wyjątkiem wad prawnych dla których 

okres rękojmi rozpoczyna bieg na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

14. Serwis gwarancyjny zapewnia Wykonawca zgodnie z ofertą stanowiącą integralna część 

umowy. 

15. Serwis gwarancyjny będzie wykonywany w laboratorium badawczym Zamawiającego, 

zaś w przypadku konieczności naprawy poza ww. miejscem będzie wykonywany  

w serwisie gwarancyjnym zlokalizowanym w ...........................................................(nazwa 

firmy, adres, telefon). 

16. Osobą upoważnioną  ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w prawach 

dotyczących serwisu gwarancyjnego jest ............................................................................. 

(imię i nazwisko, nr telefonu/ adres e-mail).  

 

§ 6. 

Kary umowne 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości:  

a) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – 10% wartości brutto przedmiotu 

umowy. 

b) za zwłokę w terminie dostawy przedmiotu umowy – 0,2% kwoty wartości brutto 

przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do wyznaczonego terminu 

realizacji umowy.  

c) za zwłokę w terminach dotyczących serwisu gwarancyjnego - 0,05% ceny brutto 

przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do czasu określonego w § 5 

niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego - 10% wartości brutto przedmiotu 

umowy. 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za 

opóźnienie. 
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4. Kary umowne zostaną potrącone z należności Wykonawcy. W przypadku braku 

możliwości potrącenia, kary umowne zostaną zapłacone w terminie 14 dni od dnia 

wezwania do zapłaty. 

5. Zamawiający zachowuje prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

 

 

§ 7. 

Odstąpienie i zmiany warunków umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

b) likwidacji, rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, nakazanego przez Organ 

publiczny zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) nie wydania przez Wykonawcę  sprzętu w terminie określonym w § 3 ust. 1. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku: 

a) wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny  

z umową, bo bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy; 

b) trzykrotnego zgłoszenia do wydania przez Wykonawcę sprzętu niezgodnego z opisem 

przedmiotu zamówienia. 

3. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności z ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Wypowiedzenie lub odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić pod rygorem 

nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie. 

5. Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty może 

nastąpić za zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  

w następujących przesłankach: 

a) zmiany przedmiotu umowy, gdy sprzęt, którego dostarczenie stanowi przedmiot 

umowy nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji, pod 

warunkiem, że sprzęt zamienny spełni wymagania zawarte w formularzu ofertowym 

dotyczące przedmiotu zamówienia oraz pod warunkiem, że cena nie  

ulegnie zmianie,  

b) zmiany adresu, pod który sprzęt ma być dostarczony lub zmiany miejsca lokalizacji 

serwisu gwarancyjnego, pod warunkiem, że zmiana obejmować będzie granice 

administracyjne miasta Krakowa oraz pod warunkiem, że cena nie ulegnie zmianie, 

c) zmiany terminu wykonania umowy z powodu okoliczności leżących po stronie 

zamawiającego lub przeszkodami dającymi się przypisać zamawiającemu (np. 

nieobecność w pracy osoby upoważnionej do odbioru sprzętu, kontrole lub inne 

poważne okoliczności powodujące, że odbiór sprzętu w pierwotnie ustalonym 

terminie będzie dla zamawiającego utrudniony) - przy zaistnieniu opisanych wyżej 

sytuacji, termin dostawy może zostać wydłużony do 7 dni roboczych, 

d) zmiany terminu wykonania umowy pod warunkiem, że wykonanie umowy w terminie 

nie było możliwe z powodu siły wyższej. Pojęcie siły wyżej oznacza wszelkie 

wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na 

realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można było 

przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu 

przez zamawiającego lub wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia 

takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: 

zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, 

epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni. Jeśli zamawiający 
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lub wykonawca będzie stał w obliczu siły wyższej zobowiązany jest niezwłocznie 

poinformować druga stronę umowy o zaistniałej sytuacji, naturze problemu, 

przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych konsekwencjach, jak również 

podjąć działania w celu zminimalizowania możliwych szkód. Trudności finansowe 

zamawiającego lub wykonawcy nie mogą być traktowane, jako „siła wyższa". 

6. Zmiany do umowy może inicjować zarówno zamawiający jak i wykonawca, składając 

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej 

uzasadnienie. 

 

§ 8. 

 

1. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń: 

a) Ze strony Zamawiającego – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Instytut Nauk 

Weterynaryjnych Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytet 

Rolniczy w Krakowie, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków. 

b) Ze strony Wykonawcy: …………………. 

2. O każdej zmianie adresu każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić drugą 

stronę w formie pisemnej - pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencje 

kierowaną listem poleconym na adres wymienny w ust. 1. 

 

§ 9. 

Klauzula przetwarzania danych osobowych 

 

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:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, 

 z inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie można skontaktować się przez adres e-mail: iod@urk.edu.pl, 

telefon: 509 211 837 lub pisemnie na adres siedziby administratora, 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego z 

dziedziny nauki prowadzonym na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami ), 

dalej „ustawa Pzp” w związku z art.469 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668), 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.469 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jej 

zakończeniu  przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,  

ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Kodeksie Cywilnym  związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, ustawy prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce ,Kodeksu Cywilnego, 
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 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

 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 

(Wyjaśnienie: 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 (Wyjaśnienie: 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 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO, 

 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. 

 

Zmiana niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 11. 

 

1. W przypadku niemożności rozwiązania wynikłych kwestii spornych, zostaną one 

rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

 

§ 12. 

 

W kwestiach nieunormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.. 

§ 13. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 
 


