Załącznik Nr 3
UMOWA nr …… /2021

zawarta w dniu ………….. pomiędzy:
Powiatem Kamieńskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Kamieniu Pomorskim ul. Topolowa 5, 72-400
Kamień Pomorski, NIP: 986-00-24-252, REGON: 811936366, reprezentowanym przez:
1. Annę Kowalską - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim
2. Bogumiłę Szczęsną - Głównego Księgowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu
Pomorskim
zwanym dalej w umowie „Zamawiającym”
a: ……………………………………………………………………….…………………
z siedzibą: ………………………………………………………………………..……
reprezentowanym przez …………………………..……………………………
zwanym dalej w umowie „Wykonawcą”
Niniejsza umowa określa procedurę odbioru, zasady płatności wynagrodzenia, warunki świadczenia
usług gwarancyjnych oraz zakres odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie zamówienia na dostawę
urządzenia serwerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim.
§ 1 Przedmiot Umowy
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Przedmiotem umowy jest dostawa serwera zgodnie z ofertą stanowiącą Załącznik nr 1
do Umowy (zwaną dalej „Oferta”), objętego minimum 5 letnią gwarancją producenta,
zwanym dalej „Urządzeniem”.
Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązują się do zachowania w tajemnicy warunków
niniejszej umowy oraz sposobu jej wykonywania.
Wykonawca oświadcza, iż nie zachodzą ograniczenia lub przeszkody uniemożliwiające i/lub
ograniczające strony do zawarcia niniejszej umowy.
Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie 21 dni od daty podpisania Umowy.
Dostawa Urządzenia nastąpi do siedziby Zamawiającego:
PUP w Kamieniu Pomorskim
ul. Topolowa 5
72-400 Kamień Pomorski
Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot Umowy będzie fabrycznie nowy, wolny
od wad i zakupiony w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta w Polsce.
Dostarczone Urządzenie zostanie objęte gwarancją (dalej „Gwarancja”), zgodnie
z postanowieniami § 2 Umowy.
§ 2 Gwarancja

1.

2.

3.

Wykonawca zapewnia, że dostarczone Urządzenie będzie minimum 5 letnią Gwarancją
Producenta, której bieg rozpocznie się od daty podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń
Protokołu Odbioru Końcowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
Serwis gwarancyjny na dostarczone Urządzenie, w ramach gwarancji producenta, o której
mowa w ust. 1, realizowany będzie na następujących zasadach:
a) serwis gwarancyjny realizowany będzie każdorazowo w miejscu jego instalacji lub
zdalnie;
b) serwis gwarancyjny będzie świadczony przez dostawcę Urządzeń;
c) przyjmowanie zgłoszeń –8 godzin / 5 dni w tygodniu;
d) czas naprawy -NBD
e) w przypadku stwierdzenia uszkodzenia nośnika danych będzie on wymieniony na nowy
o identycznych parametrach, wolny od wad, bez konieczności zwrotu uszkodzonego i
ekspertyzy poza miejscem instalacji;
f) fakt usunięcia Awarii potwierdzony zostanie Protokołem usunięcia awarii sporządzonym
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy;
g) wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji na Urządzenie ponosi Wykonawca
Serwis gwarancyjny na dostarczone Urządzenie w ramach gwarancji, realizowany będzie
zgodnie z normą zarządzania jakością ISO-9001:2008 oraz ISO-14001.

4.

Wykonawca zobowiązuje się podać Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania Protokołu
Odbioru Końcowego, a także później przy każdej zmianie tych danych, wszelkie dane
niezbędne do skorzystania przez Zamawiającego z Gwarancji, w tym gwarancji producenckich,
takie jak: numery telefonów czy adresy e-mail, pod którymi przyjmowane będą zgłoszenia.
§ 3 Oświadczenia Wykonawcy

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Wykonawca niniejszym oświadcza i zapewnia, że:
a) zapoznał się z wszelką dokumentacją wskazaną w niniejszej umowie w tym
dokumentacją dot. realizacji projektu wskazanego we wstępie do niniejszej umowy
oraz zajmuje się prowadzeniem działalności gospodarczej obejmującej swym zakresem
przedmiot niniejszej umowy;
b) na dzień zawarcia niniejszej Umowy nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie
upadłościowe, układowe ani żadne inne postępowanie związane z niewypłacalnością
Wykonawcy, ani też nie istnieją wymienione w przepisach prawa właściwego dla
Wykonawcy okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub
wszczęcie podobnej procedury dotyczącej Sprzedawcy;
c) na dzień zawarcia Umowy nie została wszczęta procedura likwidacji Wykonawcy, jak
też nie zachodzą okoliczności uzasadniające dokonanie likwidacji Wykonawcy;
d) na zawarcie Umowy ani wykonanie wynikających z niej zobowiązań, nie jest konieczne
uzyskanie jakichkolwiek zgód, zezwoleń, pozwoleń, uchwał itp. jakichkolwiek organów
Wykonawcy, czy też jakichkolwiek podmiotów trzecich lub organów administracji
publicznej;
e) przy zawarciu Umowy Wykonawca reprezentowany jest w sposób umożliwiający jej
ważne i skuteczne zawarcie.
Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, jak również
niezbędne zasoby ludzkie, aby z należytą starannością wykonać zobowiązania wynikające
z Umowy.
Wykonawca
zobowiązuje
się
do
zapewnienia
odpowiednio
wykwalifikowanego
i doświadczonego personelu Wykonawcy w celu wykonania Umowy.
Wykonawca oświadcza, że Urządzenie będące przedmiotem Umowy będzie fabrycznie nowe,
wolne od wad materiałowych jak również wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i wad
prawnych oraz że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest Urządzenie oraz
że nie stanowi ono przedmiotu zabezpieczenia i jest w pełni zgodne z Ofertą.
Ponadto Wykonawca oświadcza, że dostarczone Urządzenie:
a) będzie kompletne,
b) będzie posiadało wymagane prawem atesty i certyfikaty,
c) będzie pochodziło z autoryzowanej sieci sprzedaży,
d) będzie podlegało pełnej obsłudze gwarancyjnej,
e) nie będzie wymagało żadnych dodatkowych inwestycji lub nakładów i będzie gotowe
do pracy,
f) będzie posiadało licencję (umowę licencyjną w wersji papierowej lub elektronicznej)
oraz wszystkie wymagane klucze licencyjne i aktywacyjne. Wykonawca przekaże
niezbędne dokumenty i nośniki najpóźniej w dniu odbioru Urządzenia przez
Zamawiającego).
Wykonawca oświadcza, że dostarczone Urządzenie będzie spełniało wszystkie wymagania
funkcjonalne zawarte w Specyfikacji Technicznej Zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 1 do
Zaproszenia, co zostało potwierdzone przez Wykonawcę w złożonej Ofercie.
W chwili przekazania wszelkie zainstalowane na Urządzeniu oprogramowanie jest legalne oraz,
że licencje przekazane Zamawiającemu w ramach Umowy są wystarczające do legalnego
korzystania z tego oprogramowania.
§ 4 Oświadczenia Zamawiającego

1.

W celu umożliwienia Wykonawcy wywiązania się ze swoich zobowiązań, Zamawiający
zobowiązuje się w zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji Umowy:
a) współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy,
b) umożliwić Wykonawcy dostęp do Lokalizacji wskazanej § 1 Umowy, z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa określonych w Umowie

2.

c) terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków określonych Umową, w
szczególności w zakresie zapłaty umówionego wynagrodzenia.
Zamawiający jest zobowiązany udostępnić Wykonawcy wszelkie informacje jakie pozostają we
władaniu Zamawiającego, a są niezbędne dla realizacji postanowień niniejszej umowy.
Zamawiający wskazuje osobę .........................................., która będzie odpowiedzialna za
współpracę z Wykonawcą.
§ 5 Zasady bezpieczeństwa przy realizacji Umowy
Wykonawca odpowiada za szkody powstałe po stronie Zamawiającego z winy Wykonawcy w
związku z wykonaniem przedmiotu Umowy. W szczególności Wykonawca odpowiada za
wszelkie szkody powstałe z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
Umowy.
§ 6 Wartość umowy i warunki płatności

1.

2.

3.

Wartość przedmiotu umowy, zgodnie z treścią Oferty Wykonawcy stanowiącej integralną część
niniejszej umowy, ustala się na kwotę brutto ………………………..…… zł. (słownie:
………………………………………………………..……………….)
w
tym
VAT
23%
……………………………….. zł. .
Cena obejmuje i uwzględnia wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania
przedmiotu umowy. Oznacza to, że cena ta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
dostawy i świadczeniem przez Wykonawcę usług objętych umową wynikające wprost, jak
również nie ujęte a niezbędne do wykonania umowy, tj. podatek VAT, ubezpieczenie, wszelkie
prace przygotowawcze, koszty transportu, dostarczania, instalacji, pomocy technicznej,
napraw, serwisowania, opłaty związane z długością gwarancji (pakiety gwarancyjne
serwisowe), itd.
Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy po wykonaniu pełnego
zamówienia na podstawie faktury VAT w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury.
Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie podpisanie i zatwierdzenie protokołu przekazania i
odbioru urządzenia serwerowego.
§ 7 Odbiór Przedmiotu Umowy

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa
w § 1 ust.4 Umowy.
Termin, o którym mowa w ust. 1 obejmuje czas niezbędny na dostarczenie Urządzenia przez
Wykonawcę oraz przeprowadzenie Testów Odbiorczych przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie elektronicznej na
adres wskazany w § 12 Umowy o rzeczywistym terminie dostawy, w tym dostawie jego
poszczególnych elementów, z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych.
W ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu Testów Odbiorczych z wynikiem pozytywnym,
zostanie sporządzony i podpisany przez Strony Protokół Odbioru Końcowego, chyba że w
przypadku Testów Odbiorczych
z
wynikiem
negatywnym
w
tym samym terminie,
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odmowie podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
Wraz z informacją o odmowie podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Zamawiający
przekaże Wykonawcy pisemny raport, w którym wymienione zostaną niezgodności wykryte
podczas Testów Odbiorczych.
W przypadku ujawnienia się niezgodności o istotnym charakterze Wykonawca na własny koszt i
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednakże nie dłuższym niż 10 Dni Roboczych od daty
przekazania Wykonawcy raportu określonego powyżej, usunie niezgodności oraz ponownie
przedstawi Urządzenie do odbioru.
Niezgodności o charakterze nieistotnym (niezgodność, która nie powoduje niemożliwości
korzystania z Urządzenia lub nie wpływa na możliwość korzystania z jego funkcjonalności
w sposób zgodny z Dokumentacją Powykonawczą) nie dają możliwości odmowy podpisania
Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń i zostaną usunięte w terminie 14 dni od dnia
przekazania przez Zamawiającego raportu określonego powyżej.
Przejście ryzyka z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia nastąpi z chwilą podpisania
Protokołu Odbioru Końcowego.

8.

Przejście prawa własności na Zamawiającego nastąpi z chwilą podpisania Protokołu Odbioru
Końcowego, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku niedochowania przez Zamawiającego
terminu zapłaty wynagrodzenia określonego Umową, z końcem 21-go dnia po bezskutecznym
upływie terminu płatności własność przechodzi powrotnie na Wykonawcę zaś udzielona
licencja wygasa.

§ 8 Odpowiedzialność
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć
Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% wartości netto całkowitego wynagrodzenia
określonego § 6 ust. 1 Umowy.
W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
wskazanego w § 1 ust. 4, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w
wysokości 1% wartości netto Umowy (wartości netto zamówienia), tj. odpowiednio
Wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
W przypadku opóźnienia w realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w zakresie naprawy
Awarii, po przekroczeniu terminu usunięcia Awarii, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. c Umowy,
Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości
500 zł netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięciu
tysięcy złotych) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad ochrony Informacji Poufnych
za każdy przypadek takiego naruszenia.
Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.
Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, w oparciu o notę obciążeniową
wystawioną przez Zamawiającego.
W przypadku niedokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 6, kara umowna będzie płatna
na podstawie noty obciążeniowej, wystawionej przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od
daty doręczenia noty Wykonawcy.
§ 9 Odstąpienie od Umowy

1.

2.
3.
4.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający wezwie
pisemnie Wykonawcę do wykonania Umowy w terminie 7 dni. W przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania w w/w terminie Zamawiający ma prawo odstąpić od
Umowy w terminie do 30 dni licząc od upływu terminu określonego na wykonanie
zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
Odstąpienie od Umowy powinno zawierać uzasadnienie, nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, a także powinno być niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie Umowy.
Odstąpienie od Umowy nie wpływa na obowiązek zachowania poufności informacji.
Wykonawca, niezwłocznie po doręczeniu mu pisemnego Zamawiającego o odstąpieniu od
Umowy, powstrzyma się od dalszego wykonywania przedmiotu Umowy.
§ 10 Poufność

1.

W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności
Informacji Poufnych z dołożeniem, co najmniej takiej staranności, jakiej dokłada w celu
ochrony swoich własnych informacji poufnych. Informacje Poufne oznaczają wszelkie
informacje, dokumenty oraz materiały dotyczące działalności Wykonawcy, do których
Wykonawca uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Informacjami
Poufnymi są w szczególności informacje finansowe, organizacyjne, technologiczne, dane
osobowe oraz inne informacje o działalności jednej ze Stron Umowy, które posiadają wartość
gospodarczą i mogą być uznane za poufne lub zostały udostępnione drugiej Stronie.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji Poufnych swoim pracownikom oraz
podwykonawcom, wyłącznie, gdy jest to konieczne do wykonania Umowy. W takim przypadku
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez pracowników i
podwykonawców jak za własne działania bądź zaniechania.
Zobowiązanie do zachowania poufności Informacji Poufnych nie obowiązuje Wykonawcy w
przypadku, gdy Informacja Poufna:
a) jest lub stanie się publicznie znana bez naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do
zachowania poufności na podstawie niniejszej Umowy;
b) zostanie otrzymana przez Wykonawcę od osoby trzeciej bez naruszenia zobowiązania
do poufności ciążącego na osobie trzeciej;
c) zostanie ujawniona za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego; zostanie
opracowana niezależnie co Wykonawca może udowodnić;
d) zostanie ujawniona na żądanie właściwych organów władzy państwowej,
samorządowej lub sądu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa,
lub która musi być ujawniona na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa.
W wypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowiązany nakazem sądu bądź organu administracji
państwowej do ujawnienia informacji lub materiałów albo konieczność ich ujawnienia będzie
wynikała z przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie
Zamawiającego na piśmie oraz o ile będzie to dopuszczalne przepisami prawa, poinformować
odbiorcę informacji lub materiałów o ich poufnym charakterze.
Wykonawca zobowiązują się do wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu
realizacji Umowy.
W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu
wszelkie dokumenty i inne materiały dotyczące Zamawiającego, a zwłaszcza dokumenty i
materiały oraz inne dane dotyczące Zamawiającego stanowiące Informacje Poufne
Zamawiającego, jakie Wykonawca otrzymał w czasie trwania Umowy, w związku lub przy okazji
jej wykonywania
w nieprzekraczalnym terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia
otrzymania wezwania Wykonawcy,
z zastrzeżeniem prawa Wykonawcy do
zachowania jednej kopii Informacji Poufnych dla celów dowodowych.
Obowiązek zachowania tajemnicy bezterminowo istnieje również po wygaśnięciu Umowy,
zgodnie z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
§ 11 Siła wyższa

1.

2.

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z Umowy, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie powstało na
skutek Siły Wyższej.
Dla potrzeb niniejszej Umowy Siła Wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne,
którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Pojęcie Siły Wyższej
nie obejmuje żadnych zdarzeń wynikających z niedołożenia przez Stronę należytej staranności
w rozumieniu art. 355 § 2 k.c. Strona powołująca się na Siłę Wyższą powinna zawiadomić drugą
Stronę na piśmie w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia, stanowiącego przypadek Siły Wyższej,
pod rygorem utraty prawa powołania się na Siłę Wyższą.
§ 12 Komunikacja

1.

2.

3.

Do bezpośrednich kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy Strony upoważniają
następujące osoby:
a) ze strony Zamawiającego: ........................, tel. ............................., e-mail:
.........................
b) ze
strony
Wykonawcy:
..................,
tel.
....................................,
e-mail:
..............................
Osoby wymienione powyżej odpowiedzialne są merytoryczni za bieżący nadzór nad
prawidłowością i terminowością realizacji Umowy, dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy lub
zgłaszania uwag/wyjaśnień i poprawek do przedstawionego do Odbioru Przedmiotu Umowy
oraz podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, bez prawa zmiany postanowień Umowy, ani
zaciągania zobowiązań w wykonaniu postanowień Umowy.
Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy, lecz wymaga jedynie
poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej.

§ 13 Zmiany postanowień zawartej Umowy
1.

2.

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień Umowy, w stosunku do treści Oferty,
w przypadku:
a) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację Umowy,
c) zmiany zakresu, terminu, zasad płatności wynagrodzenia lub sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
Zmiana postanowień Umowy wymaga zgody obu Stron i może nastąpić tylko w drodze
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności
§ 14 Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.
5.

Strony postanawiają, że we wszystkich sprawach nie uregulowanych Umową mają
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów między Stronami właściwy jest sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część i obejmują:
a) Oferta Wykonawcy,
b) Wzór Protokołu Odbioru,
c) Wzór Protokołu Usunięcia Awarii
§ 15 Przetwarzanie danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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”, Zamawiający
informuje, że:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

administratorem danych osobowych pozyskanych w toku postępowania jest Powiatowy Urząd
Pracy w Kamieniu Pomorskim z siedzibą ul. Topolowa 5, 72-400 Kamień Pomorski, tel.
kontaktowy; 91 38 20 285,
administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Kontakt w sprawach danych
osobowych można uzyskać poprzez adres e-mail: iod@moruslegal.pl,
dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa i serwis urządzenia serwerowego”, prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz 2019 z późn. zm.),
dalej „ustawa Pzp”,
odbiorcami danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postepowania mogą być
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
dane osobowe pozyskane w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, przez
okres min. 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
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.

8.

9.

przetwarzane
dane
osobowe
nie
będą
wykorzystywane
przez
Administratora
do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, stosowanie
do art. 22 RODO,
posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) 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;
4) 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:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) 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.

…………………………………………
…………………………………………
Zamawiający

Wykonawca

