
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu, US-220/20/KT -  
 projekt umowy 

 

UMOWA Nr ………………/……………. 

NA ŚWIADCZENIE USŁUG KURIERSKICH 

zawarta w dniu ................. r. w Warszawie pomiędzy: 

 
Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowym Instytutem Badawczym  

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. W.K. Roentgena 5, 02 - 781 Warszawa (adres do korespondencji:  

ul. Wawelska 15B, 02 - 034 Warszawa), wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS: 0000144803, NIP: 525-000-80-57, REGON: 000288366, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

w imieniu którego działa należycie umocowany:  

1.   ........................................................................................................ 

a 

................................................................................. wpisaną/ wpisanym do: - Rejestru ……………………. Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w……………., ……… Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS .........., NIP …...., Regon ……… wysokość kapitału zakładowego …………………… 

PLN*, - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP …................, Regon .............*, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działa należycie umocowany: 

1.   ........................................................................................................ 

2.   …………………………………………………………………………………………………… 

 łącznie zwanymi „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”, 

Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

na świadczenie usług kurierskich (nr postępowania US-220/20/KT), prowadzonego na podstawie art. 138o 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne 

szczególne usługi 

została zawarta umowa (zwana dalej „Umową”) o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług kurierskich polegających na odbiorze od Zamawiającego 
 i dostarczenie do odbiorcy przesyłek: 
a) krajowych z terminem dostarczenia - nie później niż następnego dnia roboczego po odebraniu 

przesyłki od Zamawiającego, do godziny 15:00, 
b) międzynarodowych na terenie Europy z terminem dostarczenia - nie później niż w ciągu 4 dni 

roboczych, po dniu odebrania przesyłki od Zamawiającego, 
c) międzynarodowych do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów świata z terminem 

dostarczenia – nie później niż w ciągu 6 dni roboczych po dniu odebrania przesyłki od 
Zamawiającego. 

2. Szczegółowy opis  przedmiotu umowy zawarty jest  w załączniku nr 1 umowy. 
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3. Liczba przesyłek określonych w załączniku nr 1 do umowy jest szacunkowa. Strony przewidują 
możliwość zmniejszenia liczby przesyłek, nie więcej jednak niż o 30% liczby szacunkowej. 

4. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do składania zamówień kurierskich oraz do nadzoru  
nad realizacją umowy jest:  
   ........................................................ 
   tel.: .....................   fax : ................ 

5. Osobą upoważnioną przez  Wykonawcę do nadzoru nad realizacją umowy jest: 
…………………………………………………………… 
 tel.:  .......................  fax : ................. 

6. Zmiana osób wskazanych w ust. 4 i 5 wymaga zachowania formy pisemnej. 
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

kurierskiego złożonego przez osobę inną niż wskazana w ust. 4. 
8. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie oraz potencjał  do świadczenia usług,  

o których jest mowa w ust. 1. 

9. Usługi kurierskie będą realizowane przez Wykonawcę sukcesywnie w systemie „od drzwi do drzwi”  
na podstawie otrzymanych od Zamawiającego zamówień. 

10. Przedstawiciel Wykonawcy (kurier) zobowiązany będzie do odbioru przesyłki w terminie do 3 godzin 
od chwili złożenia zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego wskazaną w ust. 4. 
Moment odbioru przesyłki przez kuriera uznaje się za nadanie przesyłki. 

§ 2 

Okres obowiązywania Umowy 

Umowa obowiązuje od dnia….……………………. do  dnia 10.12.2022 roku lub do wyczerpania maksymalnego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi 

wcześniej. 

                                                                        § 3 
Warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) przekazania Zamawiającemu numeru kontaktowanego telefonu kuriera wyznaczonego do przewozów 

przesyłek Zamawiającego lub dokonującego danego przewozu, albo przekazania numeru infolinii,  
na której Zamawiający będzie składał zamówienia; 

2) przekazania numeru kontaktowego osoby wystawiającej faktury dla Zamawiającego w celu wyjaśniania 
niezgodności i wyjaśniania wątpliwości; 

3) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaginięciu lub niedostarczeniu przesyłki  
w wyznaczonym terminie; 

4) przepakowania przesyłki na własny koszt w przypadku jej uszkodzenia w czasie transportu. 
2. Dowodem zlecenia usługi kurierskiej jest potwierdzenie nadania przesyłki, stanowiące jedną z kartek 

wypełnionego i dołączonego do przesyłki samokopiującego listu przewozowego, podpisanego przez  
Zamawiającego. 

3. List przewozowy wystawia Zamawiający. Określa w szczególności: taryfę, osobę upoważniona przez 
Zamawiającego do nadania przesyłki, miejsce dostarczenia przesyłki, jej wagę, rodzaj przesyłki, nadawcę, 
formę płatności, potwierdzenie dostarczenia, uwagi dotyczące przesyłki. 

4. List przewozowy musi być wypisany dokładnie, czytelnym pismem. 
5. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podmiotowi trzeciemu 

wykonywania usług określonych w umowie. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości w danej pozycji zamawianego asortymentu w ramach 

zamówienia, określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy do wysokości wynagrodzenia brutto 
danego pakietu oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, stosownie  
do potrzeb Zamawiającego stwierdzonych w trakcie okresu obowiązywania niniejszej umowy, przy 
zachowaniu następujących warunków: 
1) zmiany wynikają z potrzeb Zamawiającego, a konieczności ich wprowadzenia nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, 
2) zmiany nie powodują przekroczenia wartości wynagrodzenia brutto danego pakietu i wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 
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§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową realizację umowy do czasu wygaśnięcia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania 
przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca wykonywać będzie umowę z należytą starannością rozumianą jako staranność 
profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 

4. Wykonawca wskaże telefony kontaktowe i numery faksów oraz dokona innych ustaleń niezbędnych  
do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia w dniu podpisania umowy. 
 

§ 5 
Warunki płatności 

1. Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty brutto  
w wysokości ................................. zł  ( słownie: ………………………………………………………………………..……). 

2. Rozliczenia za faktycznie wykonane usługi kurierskie będą następować raz w miesiącu, z dołu  
na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Płatności będą dokonywane w terminie 60 dni 
od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy 
Wykonawcy podany na fakturze. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zbiorcze 
zestawienie przesyłek dostarczonych w  okresie, za który wystawiana jest faktura. 

3. Wykonawca dostarczy fakturę do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie (02-781) przy  ul. W.K. 
Roentgena 5 lub do Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie (02-034) przy  ul. Wawelskiej 15B. 
Na fakturze należy podać numer niniejszej umowy. 

4. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF pod adresem: www.efaktura.gov.pl) na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym.  
W takim przypadku Wykonawca przesyła fakturę za pośrednictwem skrzynki o następujących danych 
identyfikujących Zamawiającego:  NIP: 5250008057, nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. Informację o fakcie złożenia faktury  
za pośrednictwem PEF Wykonawca przesyła Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres: 
efaktury@pib-nio.pl.  

5. Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.   
6. Zmiana wynagrodzenia określonego w ust. 1 może nastąpić  w przypadku:   

1) zmiany stawek podatku VAT,  

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,   

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zmiany 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.  

7. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/ brutto Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek podatku VAT, zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości 

wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych, jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania umowy 

oraz propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na przepisy, z których wynikają 
zmiany. Zmiana wynagrodzenia netto/brutto wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy, który 

http://www.efaktura.gov.pl/
http://www.efaktura.gov.pl/
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wchodzi w życie nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających 

wystąpienie ww. okoliczności oraz ich rzeczywistego wpływu na wzrost kosztów wykonania 
zamówienia (np. deklaracji ZUS sprzed i po zmianie przepisów) – dokumenty zanonimizowane  
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika  

nie podlega anonimizacji. Odmowa złożenia żądanych dokumentów stanowi podstawę odmowy 

zmiany umowy.  

8. Zamówienia finansowane jest z umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia  
o nr 1/2-3/1/2016/97/640 w ramach  realizacji programu pn. „Poprawa jakości realizowanych  
w Polsce badań przesiewowych” oraz umowy o nr 1/2-3/1/2020/97/220 w ramach  realizacji 

programu  pn. „Pilotaż badań HPV-DNA”. 

§ 6 
Podwykonawcy 

1. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał umowę z udziałem podwykonawców, wykaz 
podwykonawców stanowi Załącznik nr 2 do umowy (jeśli dotyczy). 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których 
wykonanie powierzył Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 
Podwykonawców jak za własne. 

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń 
finansowych z Podwykonawcami. 

4. Zmiana podwykonawcy następuje na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego  
i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

 
§ 7 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) na podstawie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, składając Wykonawcy odpowiednie 
oświadczenie na piśmie; 

2) w przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonywania umowy przez Wykonawcę  
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w tym w szczególności co najmniej dwukrotnego niedostarczenia 
przesyłki do adresata lub co najmniej dwukrotnego dostarczenia przesyłki z opóźnieniem  
lub co najmniej dwukrotnej utraty przesyłki – po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania 
naruszeń i należytego wykonywania umowy. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, pod rygorem nieważności powinno być dokonane  
w formie pisemnej i złożone Wykonawcy nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powzięcia 
przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności uprawniającej do odstąpienia od umowy. 

 
§ 8 

Kary Umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych:  

a) za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki do adresata - w wysokości 100% opłaty brutto za dostarczenie 
danej przesyłkę za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od następnego dnia po dniu, w którym 
przesyłka miała zostać dostarczona; 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przesyłki powstałe  
od momentu przyjęcia jej do przewozu od Zamawiającego, do jej wydania adresatowi.  
1) w przypadku przesyłek, dla których podano wartość przesyłki na liście przewozowym 

Zamawiającemu przysługują kary umowne: 
a) za utratę przesyłki - w wysokości 200% jej wartości podanej przez Zamawiającego w liście 

przewozowym, 
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b) za zniszczenie przesyłki - w wysokości 200% jej wartości podanej przez Zamawiającego  
w liście przewozowym, 

c)  za uszkodzenie przesyłki – w wysokości 100% jej wartości podanej przez Zamawiającego  
w liście przewozowym;  

2) w przypadku przesyłek, dla których nie podano wartości przesyłki w liście przewozowym, kara 
umowna przysługuje Zamawiającemu w wysokości trzykrotności opłaty brutto za dostarczenie 
przesyłki określonej w formularzu cenowym.  

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem siły wyższej. 
5. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 i 3 podlegają sumowaniu. 
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należytego 

wykonawcy. 
7. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych określonych w umowie, 

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych 
w Kodeksie cywilnym. 

§ 9 

Cesja i poufność 

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby  trzecie, 
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na podstawie umowy przelewu 
wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której 
dochodzi do przeniesienia praw i obowiązków Wykonawcy na osobę trzecią, w tym do zarządzania i 
administrowania wierzytelnością Wykonawcy. 

2. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 
3. Strony zobowiązują się do nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania, nie udostępniania w żaden 

inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek 
a) informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 16 

kwietnia  1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
b) innych informacji prawnie chronionych, które uzyskają w związku z realizacją niniejszej  umowy, bez 

względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania 
-  o ile informacje nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z 
obowiązujących przepisów prawa. 

4. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt  zawarcia umowy ani jej treść w zakresie 
określonym obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Każda ze stron może ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa -  
członkom swoich władz, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, w 
takim zakresie w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań wynikających z innej 
ustawy 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się do ochrony informacji poufnych, udostępnionych przez drugą stronę w celu 
prowadzenia działań wynikających z niniejszej umowy i nie wykorzystywania ich przeciwko interesom 
drugiej strony. 

7. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i 
wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Wykonawca 
zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub w celu 
przekraczającym zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać osoby przy udziale których wykonuje obowiązki umowne z  
postanowieniami umowy dotyczącymi ochrony poufnych  informacji, oraz zobowiązać je do ich stosowania, 
a także do zachowania w tajemnicy. 

9. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Strony w czasie obowiązywania niniejszej  Umowy 
oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu . 

10. W przypadku ujawnienia informacji poufnej wbrew powyższym postanowieniom, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek ujawnienia informacji 
poufnej. 
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§ 10 
 Przetwarzanie danych osobowych i obowiązek informacyjny 

(Klauzula I )* 
Wykonawca zapewnia, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego lub jego realizacji. 

 (dodatkowa Klauzula stosowana w przypadku gdy Wykonawca jest osobą fizyczną w tym przedsiębiorcą 
prowadzącym działalność gospodarczą)* 

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), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa; 

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-
Curie – Państwowym Instytucie Badawczym: adres email: iod@pib-nio.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

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 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp” oraz inne podmioty 
upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi w zakresie wsparcia 
informatycznego (na podstawie zawartych umów powierzenia); 

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;  

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. b/c RODO. 
 
       § 11 

Postanowienia końcowe 

1. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w umowie wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Za dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych  
od pracy. 
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3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo  
dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują  przepisy Ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  i Kodeksu Cywilnego. 

5. Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 9 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  
w transakcjach handlowych (t. j.: Dz. U. z  2020 r. poz. 935) Zamawiający oświadcza, że  posiada status 
dużego przedsiębiorcy  w rozumieniu art. 4 pkt 6 powyższej ustawy. 

6. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy. 
  

WYKONAWCA                      ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
Załącznik nr 1 - formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia, 
Załącznik nr 2 – wykaz podwykonawców (jeśli dotyczy). 


