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Umowa …………. (WZÓR)  
 

W dniu ………………………… pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Kasprzaka 44/52, 01-224, NIP 525-000-89-33, reprezentowanym przez:  

 dr Piotra Lipkowskiego -  Z-cę Dyrektora ds. Ogólnych, 
 Krystynę Jakubczak -  Głównego Księgowego, 

zwanym dalej Zamawiającym,  

a, 

firmą ......................... z siedzibą w ............................., reprezentowaną przez: 

 .................................... – (sposób reprezentacji) 
 

zwaną dalej Wykonawcą, 
 
została zawarta umowa następującej treści: 
 
wyboru Wykonawcy dokonano w wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego o 
wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł netto, do którego nie mają zastosowania 
przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 2019 ze zm.), została zawarta Umowa następującej treści: 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie „Przegląd, 
konserwacja i naprawa stolarki okiennej w laboratoriach Instytutu Chemii Organicznej 
PAN”, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………….., stanowiącą załącznik nr 1 do 
Umowy, złożoną w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe znak sprawy EGM-231-574/2021. 

2. Przedmiotem zamówienie jest przegląd, naprawa, konserwacja, regulacja stolarki okiennej 
PCV, w pomieszczeniach laboratoryjnych Zamawiającego wraz z wymianą uszczelek 
pomiędzy ramą okienną a skrzydłem. 

3. Zamawiający wstępnie zidentyfikował konieczność konserwacji lub/i naprawy 135 szt. 
okien znajdujących się w pomieszczeniach laboratoryjnych Instytutu Chemii Organicznej 
PAN w Warszawie (01-224), przy ul. Kasprzaka 44/52. 
Zamawiający zastrzega możliwość korekty ilości okien wymagających konserwacji lub/i 
naprawy do ±20%. 

4. W ramach przedmiotu zamówienia wchodzi również montaż dodatkowych elementów 
zwiększających szczelność okna oraz wymiana całości okucia na nowe. 
Ze względu na fakt, że poniższe prace mogą się pojawiać incydentalnie lub nie pojawić się 
wcale, Zamawiający mimo dołożenia należytej staranności, nie jest w stanie określić ich 
szacunkowej ilości zarówno w cyklu miesięcznym jak również w całym okresie trwania 
umowy. 

5. Przewidywany zakres prac: 

1) Przeprowadzenie inwentaryzacji koniecznych do naprawy lub/i regulacji okien 
w siedzibie Zamawiającego. 

2) Przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu prac. 
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3) Uzgodnienie z Zamawiającym rodzaju użytych materiałów i technologii 
wykonywanych prac. 

4) Regulacja skrzydeł okiennych wraz z konserwacją elementów ruchomych okna – jak 
również w razie konieczności zwiększenie szczelności poprzez zwiększenia docisku 
skrzydła do ramy okna lub/i uszczelnienie odpowiednia masą elastyczną ramy okna 
oraz parapetu. 

5) Sprawdzenie drożności otworów odwadniających i w razie potrzeby ich udrożnienie lub 
w przypadkach gdy to będzie niezbędne powiększenie kanałów i otworów 
odprowadzających wodę. 

6) Właściwe zabezpieczenie miejsca pracy oraz bezpośredniego otoczenia. 

7) Zakup i dostarczenie materiałów i narzędzi do miejsca prowadzonych prac. 

8) Bieżące dokumentowanie zakupionych i zużytych materiałów. 

9) Zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10) Organizacja oraz nadzorowanie prowadzonych prac (w uzgodnieniu z Zamawiającym). 

6. Wszystkie prace objęte umową wykonywane będą w ścisłym uzgodnieniu z Zamawiającym.  

§ 2. Termin wykonania 

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji zamówienia w terminie: do 7 dni, od 
dnia zawarcia Umowy; 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia realizacji zamówienia w terminie: do 5 
tygodni, od dnia zawarcia Umowy. 

§ 3. Zakres obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje oraz sprzęt do wykonania 
zleconych zadań. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji i kontroli w trakcie 
realizacji w zakresie prawidłowości realizacji oraz materiałów i sprzętu używanych do 
realizacji prac, z prawem wstrzymania realizacji prac w przypadkach mogących stwarzać 
zagrożenie ze względu na sposób ich prowadzenia jak i stan techniczny używanego sprzętu. 

2. Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy wykonujący czynności bezpośrednio 
związane z wykonaniem niniejszego przedmiotu zamówienia, byli zatrudnieni przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, posiadali aktualne badania 
lekarskie oraz aktualne, wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do wykonywanych 
czynności. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 3 dni robocze, wykaz osób, 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. 

4. Do 7 dni od podpisania umowy Wykonawca sporządzi inwentaryzację koniecznych do 
naprawy lub/i regulacji okien w siedzibie Zamawiającego. Czynności te będą wykonywane 
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przez Wykonawca w obecności i przy współpracy z upoważnionym przedstawicielem 
Zamawiającego. 

5. Na podstawie inwentaryzacji Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram prac 
wskazując pełny zakres koniecznych czynności w tym między innymi wymianę uszczelek, 
naprawę lub/i regulację okien oraz szczegółową wycenę prac. 

6. Dalsze prace będą mogły być wykonywane po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
szczegółowego zakresu prac, ceny oraz szczegółowego harmonogramu. 

7. Po uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca przystąpi do wykonywania prac 
w uzgodnionym terminie. 

8. Zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie zakupu i dostawy materiałów niezbędnych ro 
realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 

9. Zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie w pełnym zakresie: narzędzi, maszyn, urządzeń 
oraz środków transportu koniecznych do wykonania prac uzgodnionych z Zamawiającym. 
Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania narzędzi we właściwym stanie technicznym 
oraz ich bieżącą konserwację; 

10. Wszelkie prace będą wykonywane przez pracowników Wykonawcy, z wykorzystaniem 
materiałów, narzędzi oraz środków transportu Wykonawcy. Wykonawca zapewni 
pracowników odpowiednio wykształconych, przeszkolonych i doświadczonych, 
odpowiednio do zakresu zleconych prac. 

11. Wykonawca będzie zobowiązany do właściwego zabezpieczenie miejsca pracy oraz 
bezpośredniego otoczenia, jak również utrzymania porządku w miejscu prowadzonych prac 
oraz jego bezpośredniego sąsiedztwa w ich trakcie jak i po ich zakończeniu, jak również za 
właściwy nadzór nad pracownikami. 

12. W przypadku wystąpienia w trakcie realizowania zadania okoliczności lub zdarzeń 
nieprzewidzianych mające wpływ na bezpieczeństwo, zakres, jakość, koszt wykonywanych 
prac, Wykonawca jest zobowiązany do wstrzymania prac i niezwłocznego poinformowania 
o tym fakcie Zamawiającego. 

13. Wykonawca będzie zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym do zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa 
utylizacji odpadów. W celu potwierdzenia właściwej utylizacji odpadów, Wykonawca 
będzie zobowiązany do udostępnienia Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadu.  

14. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, p.poż. oraz innych 
przepisów i regulaminów związanych z wykonywaniem czynności w czynnych 
laboratoriach IChO PAN. 

15. Wszystkie użyte przez Wykonawcę materiały muszą spełniać wymogi przepisów Ustawy z 
dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) i aktów 
wykonawczych. Ponadto wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia 
muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Wykonawca realizujący przedmiot umowy będzie odpowiedzialny za całokształt, w tym za 
przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami 
technicznymi i jakościowymi dla przedmiotu zamówienia. 

16. Wszystkie wykonywane przez Wykonawcę czynności muszą spełniać wymogi przepisów 
Ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) 
i aktów wykonawczych, ponadto wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia należy 
wykonać zgodnie z normami i sztuką budowlaną oraz współczesną wiedza techniczną. 
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17. Po zakończeniu wykonywanych prac Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia miejsca 
wykonywanych prac, zgłoszenia gotowości do odbioru. 

18. Prace zostaną odebrane przez osobę lub osoby wskazane przez Zamawiającego 
i potwierdzone pisemnym protokołem odbioru. 

19. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 
niniejszym postępowaniu oraz wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania 
ofertowego.  

20. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem prac. 

§ 4. Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają na podstawie cen jednostkowych z Formularzy asortymentowo – cenowych 
Wykonawcy (Tabela 1 i Tabela 2 zawarta w Formularzu oferty wg Załącznika nr 1 do 
Zapytania ofertowego), że wynagrodzenie dla Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy 
będzie wynosić odpowiednio: 

1) Przegląd, naprawa, konserwacja, regulacja z wymianą uszczelek okiennych: 

Cena jednostkowa netto za 1 szt. okna wynosi: …….. zł (słownie: 
……………………….), po doliczeniu podatku VAT 23%, cena jednostkowa brutto za 
1 szt. okna wynosi ………..zł  (słownie: ……………………….). 

2) Montaż nowych okuć: 

Cena jednostkowa netto za 1 szt. okna wynosi: …….. zł (słownie: 
……………………….), po doliczeniu podatku VAT 23%, cena jednostkowa brutto za 
1 szt. okna wynosi ………..zł  (słownie: ……………………….). 

3) Montaż dodatkowych elementów zwiększających szczelność okna: 

Cena jednostkowa netto za 1 szt. okna wynosi: …….. zł (słownie: 
……………………….), po doliczeniu podatku VAT 23%, cena jednostkowa brutto za 
1 szt. okna wynosi ………..zł  (słownie: ……………………….). 

2. Za wykonane i odebrane roboty wykonawca wystawi fakturę (rachunek).  

3. Podstawą wystawienia faktury jest sprawdzony szczegółowy harmonogram prac. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………….., podany w umowie z 
zastosowaniem metody podzielonej płatności w terminie 14 dni od daty otrzymania e-
faktury / faktury elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: faktury@icho.edu.pl,  
prawidłowo wystawionej faktury VAT, nie wcześniej jednak niż od dnia podpisania przez 
upoważnionych przedstawicieli obu Stron protokołu odbioru.  

5. Rachunek bankowy, na który realizowana będzie płatność z tytułu realizacji niniejszej 
Umowy, o którym mowa w pkt. 4, powinien być wskazany w danych Wykonawcy objętych 
elektronicznym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1. ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), 
zwanym „białą listą podatników VAT” (jeśli przepis dotyczy Wykonawcy). 

6. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 4. Prawa i obowiązki Stron 
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1. Zamawiający w miarę posiadanych możliwości i za odpłatnością udostępni korzystanie ze 
źródła energii elektrycznej i wody. 

2. Zamawiający nie pokrywa kosztów zabezpieczenia robót pod względem BHP. 

3. Nadzór nad robotami pełnił będzie: 

a) nadzorujący z up. Zamawiającego: …………………tel. ……. e-mail: ………….  

b) nadzorujący z up. Wykonawcy: …………………. tel. ……. e-mail: ………… 

Ww. osoby są upoważnione do bieżących kontaktów pomiędzy Zamawiającym i 
Wykonawcą w celu należytego wykonania umowy. 

4. Po uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą harmonogramu prac, Wykonawca 
przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia w uzgodnionym terminie.   

5. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

a) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o zauważonych w trakcie realizacji umowy, 
wymagających usunięcia usterkach, wykraczających poza wystawione zlecenie  

b) niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego, o przypadku powstania szkody w mieniu i 
osób trzecich związanych z realizacją umowy. 

6. W przypadku wystąpienia w trakcie realizowania zadania okoliczności lub zdarzeń 
nieprzewidzianych, mających wpływ na bezpieczeństwo, zakres, jakość, koszt 
wykonywanych prac, Wykonawca jest zobowiązany do wstrzymania prac i niezwłocznego 
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, w celu uzgodnienia dalszego sposobu 
postępowania. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia:  

a) w ustalonym terminie; 

b) zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi; 

c) z właściwą starannością i kulturą zważając na fakt wykonywania wielu prac w 
budynkach i pomieszczeniach, w tym laboratoriach badawczych chemicznych i 
analitycznych, w których mogą równocześnie przebywać pracownicy Zamawiającego, 
goście i najemcy.  

8. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie odpowiednie materiały i wymagany sprzęt 
do realizacji zlecenia.  

9. Po zakończeniu wykonywanych prac Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia miejsca 
wykonywanych prac, zgłoszenia gotowości do odbioru. 

§ 5. Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace oraz użyte materiały na okres ……….. 
miesięcy od daty podpisania końcowego, bezusterkowego protokołu odbioru. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt wszelkich wad ujawnionych 
w okresie rękojmi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca w przypadku nie usunięcia wad i usterek w terminie określonym w ust. 2, 
upoważnia Zamawiającego do zastępczego wykonania zastępczego ich usunięcia innemu 
wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
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4. Uszkodzenie lub samodzielna modyfikacja przez użytkownika rzeczy objętej świadczonymi 
usługami, nie związane z normalnym jej używaniem, wyłącza odpowiedzialność 
Wykonawcy z tytułu rękojmi w części obejmującej zakres uszkodzenia lub modyfikacji oraz 
w części, w której to uszkodzenie lub modyfikacja spowodowała zakłócenie w działaniu 
innych części rzeczy.  

5. Uszkodzenie lub modyfikacja nie powodują natomiast utraty całości uprawnienia z tytułu 
rękojmi. 

§ 6. Kary umowne 

1. W razie opóźnienia wykonania robót budowlanych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 0,50% kwoty brutto, wartości zamówienia, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych:  

a) za nieterminowe wykonanie umowy – kara umowna w wysokości 0,5 % wartości robót 
określonej w jednostkowym zleceniu, za każdy dzień opóźnienia; 

b) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i 
rękojmi za wady – kara umowna w wysokości 0,5 % wartości robót określonej w 
jednostkowym zleceniu za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia upływu terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek nieprzystąpienia do wykonania zlecenia, 
skutkujący wykonaniem zastępczym; 

3. Jeśli opóźnienie w wykonaniu usługi przekroczy 30 dni w stosunku do ustalonego terminu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy oraz może naliczyć karę umowną w wysokości 
15 000 zł. 

4. W razie niewykonania lub nierzetelnego wykonania umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie przewyższające kary umowne. Naliczenie kary 
umownej nie wyklucza dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej 
kary na drodze postępowania sądowego.  

5. Kary umowne zostaną potrącone z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, na co 
Wykonawca wyraża zgodę.  

6. Kary umowne podlegają łączeniu. 

7. W razie opóźnienia zapłaty za wykonane roboty budowlane Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy odsetki ustawowe od wartości faktury, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie 
zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania 
drogi postępowania reklamacyjnego.  

3. Ewentualne spory wynikłe z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
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4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, podpisanej przez 
upoważnionych przedstawicieli obu stron, pod rygorem nieważności. 

5. Niniejsza umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej 
ze stron/ Umowę sporządzono w jednym egzemplarzu elektronicznym, przekazanym dla każdej ze 
Stron. 

 

………………………………….  …………………………………. 
Wykonawca  Zamawiający 
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Załącznik nr 1. 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w związku z 
realizacją Umowy o zamówienie publiczne 
 
Zamawiający informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) – dalej: 
rozporządzenie RODO. 

Z uwagi na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją Umowy Zamawiający 
działając na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia RODO informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Chemii Organicznej PAN 
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, NIP: 5250008933, 
REGON: 000325848 („Instytut”). 

2) Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art.6 ust.1 lit. b) 
rozporządzenia RODO w celu związanym z realizacją Umowy na : „Usprawnienie 
infrastruktury okiennej w laboratoriach pawilonów 8 i 8A na terenie Instytutu Chemii 
Organicznej PAN w Warszawie przy ul. Kasprzaka 44/52”, której jest Pan/Pani stroną; 

3) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Instytutu Chemii Organicznej 
PAN oraz podmioty zewnętrzne biorące udział w realizacji zamówienia, którego dotyczy 
Umowa, 

4) Zamawiający będzie przetwarzał dane, powierzone na podstawie tej Umowy.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji umowy oraz 5 lat od 
dnia zakończenia jej obowiązywania lub terminu przedawnienia roszczeń. 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy, której Pan/Pani jest stroną, skutkiem 
niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy; 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Posiada Pani/Pan: 

a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących zgodnie z art.15 
rozporządzenia RODO; 

b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art.16 rozporządzenia 
RODO; 

c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie 
z art.18 rozporządzenia RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 
ust. 2 RODO; 

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

9) Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e rozporządzenia RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 
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b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 
RODO; 

c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art.21 rozporządzenia RODO, wobec przetwarzania 
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO. 

10) Zamawiający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 
zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych spełniających 
wymogi przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

Jednocześnie informuję, że na Panu/Pani jako stronie Umowy spoczywa obowiązek wypełnienia 
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z realizacją Umowy i obowiązujących 
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Do obowiązków tych należą m.in. 
obowiązki wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek informacyjny 
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od 
których dane te Pan/Pani bezpośrednio pozyska. Ponadto spoczywające na Pani/Panu obowiązki 
dotyczą także obowiązków informacyjnych wynikających z art.14 rozporządzenia RODO 
względem osób fizycznych, których dane zostają przekazane drugiej stronie i których dane 
pośrednio Pani/ Pan pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których 
mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

Zamawiający będzie przetwarzać przekazane mu w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy 
dane osobowe dotyczące wspólników, współpracowników, pracowników, przedstawicieli 
ustawowych, reprezentantów i pełnomocników Wykonawcy w celu zawarcia i wykonania 
Umowy. Zamawiający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez 
Wykonawcę dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 
osobowych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 
Wykonawca udostępnia Zamawiającemu klauzulę informacyjną dla kontrahentów („Klauzula”), 
stanowiącą informację wymaganą na mocy art. 13 oraz 14 RODO.  

………………………………….  …………………………………. 
Wykonawca  Zamawiający 

 


