Nr DZP-282-11/19

UMOWA NR …………………
W dniu ……………… 2019 roku w Krakowie pomiędzy Zamkiem Królewskim na Wawelu Państwowymi Zbiorami Sztuki, 31-001 Kraków, Wawel 5, NIP: 6750004459; zwanym dalej
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1.
2.
a
…………………….. z siedzibą w ……………………….., przy ul. ………………………………., zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym dla …………………………….., pod nr KRS: ………………….., NIP: ……………………;
REGON: ………………………..; zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. ……………………………………..
………………….. działająca/y pod firmą ………………………………. ze stałym miejscem wykonywania
działalności ……………………………………….; REGON: …………………………., NIP …………………………...
zwana/ym dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa o następującej treści:
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania
o udzielenie

zamówienia

publicznego

nr:

DZP-282-11/19

w

trybie

przetargu

nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. 2018 r. poz. 1986 tekst jednolity z późn. zm.).
§1.
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
zamówienia, tj. w szczególności:
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a) zaprojektowanie, dostawa z montażem do siedziby Zamawiającego 5 sztuk
demontowalnych gablot jednodrzwiowych i 4 sztuki demontowalnych gablot
dwudrzwiowych.
b) dostawa dedykowanego systemu transportowego (m.in. trwałych pojemników,
oraz mobilnych, demontowalnych wózków transportowo-przechowalniczych na
tafle szklane wraz z pokrowcami),
c) dostawa drobnych akcesoriów niezbędnych do montażu i przewożenia gablot (tj.
przyssawek do szkła, uchwytów ułatwiających przenoszenie tafli typu „tragboy”
przystosowanych do przenoszenia tafli szklanych),
d) wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej i instrukcji użytkowania
gablot,
e) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w odpowiednim zakresie,
f) dostawa kompletu dedykowanych środków chemicznych do czyszczenia gablot
- zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 1 do nin. umowy oraz szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do nin. Umowy, oraz wyciągiem
SIWZ, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
§2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania gablot w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy, nie później niż do dnia ………………. 2019 r. W przypadku
szybszego przedstawienia projektu do akceptacji Zamawiającego, czas zaoszczędzony
przy projektowaniu, dolicza się do czasu wykonania (produkcji i dostawy) gablot,
niezależnie od skrócenia tego terminu w ofercie Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia gablot i systemu transportowego,
oraz pozostałego przedmiotu zamówienia w terminie ………….. dni1 od momentu
zatwierdzenia projektu gablot przez Zamawiającego. W przypadku gdy ostatni dzień
wykonania przedmiotu zamówienia przypadnie na niedzielę, lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem wykonania przedmiotu zamówienia
będzie pierwszy dzień roboczy przypadający po tymże dniu);

1

Termin zależny od terminu wpisanego przez Wykonawcę w ofercie.
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§3.
Prace montażowe będzie można prowadzić w godzinach od 7:00 do 16:00, od poniedziałku
do soboty (z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy). Praca w innych
godzinach jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego.
§4.
Odbiór
1. Przedmiotem odbioru będzie odrębnie projekt gablot, oraz odbiór dostarczonego
przedmiotu umowy. Sporządza się protokół odbioru całości zamówienia. Odbiór projektu nie
wymaga sporządzenia protokołu odbioru, jednakże procedura odbioru projektu wymaga
udokumentowania przebiegu, w szczególności uwag Zamawiającego, lub zaakceptowania
projektu (mailowo, fax, lub pisemnie) przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego.
2. Prace projektowe i odbiór projektu gablot odbywa się w sposób następujący:
- Wykonawca ma obowiązek współpracować i konsultować rozwiązania projektowe z
przedstawicielami Zamawiającego,
- Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę całości
dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, zawiadomi pisemnie (lub fax/email)
Wykonawcę o ostatecznym zatwierdzeniu dokumentacji lub zgłosi uwagi i braki do realizacji
danego Etapu Przedmiotu Umowy.
- Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych (licząc od dnia następnego od daty otrzymania
pisma lub fax/mail) ustosunkuje się do uwag Zamawiającego.
- Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Wykonawcy, w terminie do 5 dni roboczych,
Zamawiający zaakceptuje wyjaśnienia Wykonawcy, lub wyznaczy termin poprawy i
uzupełnień danego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy, lecz nie dłuższy niż 3 dni robocze.
- Wykonawca poprawi i uzupełni dokumentację oraz ostatecznie przedstawi ją do
zatwierdzenia w tym terminie.
- Zamawiający w ciągu kolejnych 5 dni roboczych podejmie decyzję o zatwierdzeniu
poprawionej dokumentacji, lub odmówi odbioru dokumentacji - w przypadku gdy wady lub
braki dokumentacji wskazują na nie spełnianie przez projektowane gabloty wymogów
określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ.
3. Procedura odbioru opisana w ust. 2 stosowana jest jednorazowo. W przypadku
konieczności poprawiania kolejnych wad lub braków (nawet gdyby ujawniły się po raz
pierwszy dopiero w trybie kolejnej weryfikacji dokumentacji), które skutkują nie spełnianiem
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przez projektowane gabloty wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub
SIWZ - Zamawiający odmówi odbioru z powodu istotnych wad dokumentacji i naliczał będzie
kary umowne z tytułu nie wykonania umowy w terminie.
4. Brak terminowej reakcji Zamawiającego nie oznacza akceptacji przez Zamawiającego
proponowanych rozwiązań, uzupełnień lub braków.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację do siedziby Zamawiającego Kraków, Wawel 8 - na własny koszt i na własnych nośnikach danych.
6. Odbiór techniczny przedmiotu dostawy (jakościowy-ilościowy) nastąpi w siedzibie
Zamawiającego w oparciu o pozytywny wynik przeprowadzonych testów po dostarczeniu,
zamontowaniu, skonfigurowaniu i uruchomieniu sprzętu.
7. Zamawiający nie dopuszcza odbiorów częściowych.
8. Końcowy protokół odbioru zostanie podpisany po stwierdzeniu przez Zamawiającego, nie
później niż w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia dostawy, że dostarczony sprzęt
odpowiada specyfikacji, działa poprawnie i nie budzi zastrzeżeń w zakresie parametrów oraz,
że do protokołu została załączona wymagana dokumentacja powykonawcza.
9. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń dostarczonego sprzętu lub niezgodności ze
szczegółowym

wykazem

sprzętu,

Zamawiający

niezwłocznie

powiadomi

o

tym

pisemnie/faksem/droga elektroniczną/ Wykonawcę. Wykonawca w terminie do 7 dni od
daty stwierdzenia uszkodzeń sprzętu lub niezgodności w odbiorze ilościowo-jakościowym
dostarczy na swój koszt nowy lub brakujący sprzęt.
10. Zwrot przez Zamawiającego uszkodzonego podczas transportu sprzętu odbywa się na
koszt Wykonawcy.
§5.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie zamówienia kwotę brutto w wysokości:
…………………….. zł (słownie złotych: ……………………………. 00/100) w tym: wartość netto wynosi
…………………………. zł (słownie złotych: ……………………….. 00/100), oraz podatek VAT wg.
stawki ………… % w wysokości …………….. zł, (słownie złotych: ……………………… 00/100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmują wszelkie
koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
Przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu
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Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Płatność będzie realizowana w złotych polskich na podstawie faktury VAT, w terminie do
30 dni od otrzymania przez Zamawiającego, wraz z protokołami odbioru, o których mowa
w § 4 umowy. Strony ustalają, że faktury zostaną wystawiona na:
Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki
Wawel 5
31-001 Kraków
- zaś doręczone do kancelarii Zamawiającego
Wawel 8
31-001 Kraków
lub
Wykonawca może przesłać drogą elektroniczną fakturę ustrukturyzowaną. Adres
platformy Zamawiającego do przyjmowania faktur ustrukturyzowanych:
https://brpef.softiq.pl
Dane konta Zamawiającego: Nazwa podmiotu - Zamek Królewski na Wawelu, Adres
PEF: (NIP) 6750004459
5. Błędnie wystawiona faktura lub brak podpisanych bez zastrzeżeń protokołów odbioru
spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia
prawidłowo wystawionej

faktury

lub

poprawionego

albo

brakującego

protokołu

stanowiącego podstawę do uiszczenia zapłaty.
6. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień potwierdzenia
przyjęcia do realizacji polecenia przelewu przez bank Zamawiającego.
§6.
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego przewidzianego w § 5 ust. 1,
zobowiązuje się wydać Zamawiającemu przedmiot umowy w stanie zupełnym i zaopatrzyć go
w odpowiednią dokumentację oraz warunki gwarancji – o których mowa w niniejszym
paragrafie oraz w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy.
2. Wykonawca dołączy do dostarczonego sprzętu karty gwarancyjne lub inne dokumenty
potwierdzające gwarancje lub uprawnienia wynikające z gwarancji.
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3. Wykonawca dołączy do dostarczonego sprzętu wszystkie niezbędne dokumenty, w tym:
instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim, dokumentację powykonawczą, wymagane w
opisie przedmiotu zamówienia certyfikaty, podręczniki użytkownika w języku polskim – w
ilości i zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
§7.
1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości na dostarczone, zamontowane,
skonfigurowane i uruchomione automaty oraz wykonaną usługę montażu na okres
……………. lat, tj. ………………… miesięcy2 licząc od daty protokolarnego bezusterkowego
końcowego odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5
ust. 1 zapewni pełną obsługę i niezbędne naprawy gwarancyjne, tj.:
- wykonywanie napraw gwarancyjnych, a gwarancja obejmuje całość przedmiotu
umowy włącznie z elementami ulegającymi zużyciu mechanicznemu – z wyłączeniem
napraw uszkodzeń mechanicznych nie powstałych w toku normalnej eksploatacji
urządzeń.
- serwis gwarancyjny będzie wykonywany w dni robocze (poniedziałek – piątek) przez
cały rok, czas reakcji serwisu do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia. Czas reakcji
serwisowej mierzony będzie od powiadomienia telefonicznego lub mailowego i
zawiesza bieg w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. Serwisant w dniu
interwencji winien być wyposażony w podstawowe części umożliwiające naprawę
(szczególnie podstawowe części ulegające mechanicznemu zużyciu w toku normalnej
eksploatacji), a w szczególności winien zdiagnozować usterkę i w tym dniu zamówić
nietypowe części.
- Wykonawca jest zobowiązany umożliwić zgłaszanie wszelkich interwencji
serwisowych za pośrednictwem środków elektronicznych, w szczególności za pomocą
poczty elektronicznej.

2

Okres gwarancji i rękojmi zostanie wpisany zgodnie z ofertą Wykonawcy.
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§8. 3
1. Wykonawca oświadcza, że zamierza / nie zamierza powierzyć podwykonawcy (firma
adres) ............................................... realizację Przedmiotu niniejszej Umowy, o którym mowa
w §1, w części dotyczącej (podać zakres)
……………………………………………………………………………...……..................................................
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców oraz ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własne.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli
ten realizuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub przepisami
prawa.
4. Jeżeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dokona zmiany albo rezygnacji z
podwykonawcy w odniesieniu do podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu DZP-282-11/19, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Wykonawca, na którego zasoby
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części niniejszej Umowy w zakresie usług
następuje w trakcie realizacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.
§9.
Kary umowne
1. W przypadku nie dotrzymania każdego z terminów określonych w § 2 niniejszej Umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w § 10
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

3

Zapisy umowy zostaną dostosowane w § 9 w zależności od tego czy Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcy realizację przedmiotu umowy.
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5. W przypadku bezprawnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę , lub bezprawnego
wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
6. Kary umowne płatne są w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego lub
Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
7. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
8. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć wynagrodzenia brutto przewidzianych
w § 5 ust. 1.
§10.
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) Wykonawca wykonuje Umowę niezgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie,

Opisie Przedmiotu Zamówienia lub w obowiązujących przepisach prawa i pomimo
wezwania przez Zamawiającego nie usuwa stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego,
b) Opóźnienie, niezależnie od wystąpienia przyczyny opóźnienia, w wykonaniu

przedmiotu umowy wynosi więcej niż 21 dni,
c) wszczęte zostanie postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne w stosunku do

Wykonawcy.
2. Prawo do odstąpienia od Umowy Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia wystąpienia przyczyny odstąpienia od umowy.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy strony winny zwrócić sobie nawzajem wszystko co
otrzymały, w szczególności Wykonawca odbierze od Zamawiającego część przedmiotu
zamówienia (o ile został on chociażby w części dostarczony) w terminie 14 dni od otrzymania
oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy i przywrócić miejsce montażu do
stanu pierwotnego.
4. W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 10 ust. 3, niezależnie od
naliczonych kar umownych, Zamawiający ma prawo na koszt i ryzyko Wykonawcy
zdemontować zamontowane elementy i przetransportować je do siedziby Wykonawcy.
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§11.
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności w drodze aneksu do umowy i w okolicznościach określonych w art. 144 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w okolicznościach określonych w niniejszym
paragrafie, tj.:
A. Warunki zmian w zawartej umowie:
1. Wnioskowanie o zmianę - strony:
1) wniosek Zamawiającego o dokonanie zmiany;
2) wniosek Wykonawcy.
2. Opis zmiany:
1) zmiana wynagrodzenia;
2) zmiana terminu wykonania umowy;
3) zmiany podwykonawcy lub personelu Wykonawcy lub Zamawiającego wymienionego
w umowie;
4) zmiana technologii (jeżeli przypadek przewidziany w lit. A ust. 3 pkt 2 lub 3 będzie
wyłączną przyczyną zmiany umowy w przedmiotowym zakresie zmiana może zostać
dokonana pod warunkiem, iż nowa technologia posiada takie same, tj. nie gorsze
parametry, jakie posiadała technologia będąca podstawą wyboru oferty Wykonawcy,
oraz pod warunkiem, iż cena wynagrodzenia w związku z zastosowaniem nowej
technologii nie ulegnie zwiększeniu).
5) inne zmiany w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym polegające na zamianie
jego elementów lub parametrów na elementy lub parametry o lepszych lub/i
odpowiedniejszych cechach jakie posiadał towar będący podstawą wyboru oferty
Wykonawcy (jeżeli przypadek przewidziany w lit. A ust. 3 pkt 2 lub 3 będzie wyłączną
przyczyną zmiany umowy w przedmiotowym zakresie zmiana może zostać dokonana
pod warunkiem, iż cena wynagrodzenia w związku ze zmianami nie ulegnie zwiększeniu).
3.Uzasadnienie zmian: - podstawa i / lub powód wprowadzenia zmiany;
1) zmiana dokumentacji projektowej, konserwatorskiej, wykonawczej w szczególności
wynikająca z ujawnienia w trakcie prac nowych okoliczności dotyczących zabytku;
2) wycofanie lub wstrzymanie produkcji oferowanego towaru (urządzeń),
3) zmiana, wycofanie lub wstrzymanie produkcji oferowanej technologii,
4) konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych lub architektonicznych;
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5) istotna zmiana warunków ekonomiczno-gospodarczych, której nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
6) siła wyższa, rozumiana, jako zdarzenie nagłe o charakterze zewnętrznym, którego
żadna ze stron umowy nie mogła przewidzieć i na które żadna ze stron umowy nie ma
wpływu, lub wystąpienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć, a
realizacja umowy w sposób w niej określony będzie niemożliwa lub konieczne będzie
wykonanie innych koniecznych prac;
7) zmiana przepisów, potrzeba dostosowania realizacji inwestycji do obowiązującego
stanu prawnego;
8) decyzje organów administracji państwowej;
9) ustawowa zmiana stawek podatku VAT;
10) wystąpienie okoliczności związanych z ochroną obiektów zabytkowych lub realizacją
w miejscu wykonywania robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy
innych usług lub robót budowlanych;
11) konieczność przeprowadzenia działań mających na celu zapobieżenie sytuacjom
zagrażającym życiu lub zdrowiu ludzkiemu lub mieniu Zamawiającego lub Wykonawcy;
B. Wprowadzanie zmian
Zmiany mogą wprowadzać podmioty wskazane w punkcie A1;
Procedura wprowadzania zmian przez wnioskodawcę: wniosek o zmianę każdorazowo musi
zawierać:
1) opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem (w przypadku zmiany
wynagrodzenia: sposób i kalkulacja obliczenia dokonania zmiany wynagrodzenia), tj. z
powołaniem się na wystąpienie jednego z w/w warunków;
2) termin wprowadzenia zmian oraz wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu
zamówienia.
Pisemny wniosek o zmianę składany przez Wykonawcę musi wpłynąć do Zamawiającego
w odpowiednim terminie przed planowanym wprowadzeniem zmian, tj. minimum 3 dni
przed planowanym wprowadzeniem zmian.
§12.
1.

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności

wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba, że na powyższe wyrazi zgodę
Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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2.

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez

sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji

dotyczących Zamawiającego, które nabył w związku z realizacją niniejszej umowy, poza
przypadkami wyraźnego przyzwolenia Zamawiającego lub sytuacji, gdy ujawnienie takich
informacji następuje z mocy przepisów prawa. Obowiązek ten nie ustaje w skutek
wykonania, wypowiedzenia / odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania.
4.

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie

mieć będą przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 13.
Oświadczenia Stron w zakresie ochrony danych osób fizycznych
1.

Zamawiający, 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”, informuje, że:
a) administratorem danych osobowych osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio pozyskał Zamawiający w związku z zawarciem Umowy jest Zamek Królewski
na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki z siedzibą w Krakowie: 31-001 Kraków, Wawel 5, NIP
6750004459;
b) dane osobowe, o których mowa w pkt a) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Zaprojektowanie,

dostawa

demontowalnych

gablot

z

montażem

jednodrzwiowych

do
i

siedziby
4

sztuki

Zamawiającego
demontowalnych

5

sztuk
gablot

dwudrzwiowych wraz z systemem transportowym (dedykowanymi trwałymi pojemnikami,
oraz mobilnymi, demontowalnymi wózkami transportowo-przechowalniczymi na tafle
szklane) na potrzeby aranżacji wystaw czasowych - postępowanie nr DZP-282-11/19 i
realizacją Umowy;
c) odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt a) będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764
z póź. zm.);
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d) dane osobowe, o których mowa w pkt a) będą przechowywane przez cały czas trwania
umowy, w tym okres obowiązywania gwarancji i rękojmi na Przedmiot Umowy;
e) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i realizacją Umowy;
f) w odniesieniu do danych osobowych, o których mowa w pkt a) decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
g) osoby fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Zamawiający w związku
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarciem Umowy
posiadają:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących;
- 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 uznają, że
przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
h) osobom fizycznym, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Zamawiający
w związku z zawarciem Umowy nie przysługuje:
- 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 ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2.

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskał w celu realizacji Umowy.
§14.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Wykonawcy i Zamawiającego.
Załączniki:
1/
Oferta Wykonawcy;
2/
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z zał.;
3/
wyciąg z SIWZ.;
4/
Odpis ………...

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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