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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

         (wzór umowy) 

U M O W A   NR  GOSiR.01. …… 2019 

 
zawarta w dniu …………………. 2019 r. w Ożarowie Mazowieckim 

 

 

pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Szkolna 2A 

reprezentowanym przez Jacka Andrzejczaka Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie 

Mazowieckim, przy kontrasygnacie Wiesławy Rytki Głównej Księgowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Ożarowie Mazowieckim 

 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a ……………………………………………………………………………………………………….. 

działającym na podstawie …………………………………………………………………………………………, 

………………………………………………………………………………………………………………………  

reprezentowaną/ym przez: ………………………………………………………………………………………… 

 

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

 
Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). 

 

 

 

§ 1 

 

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca   zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy środków chemicznych na 

rok 2019 do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji ( GOSiR ) w Ożarowie Mazowieckim przy  

ul. Szkolnej 2A w ilościach i o parametrach wymienionych w pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia , zwanej dalej przedmiotem umowy. 

 

2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę:  

 

Cz.A* 

Substytutów niezbędnych do uzdatniania wody basenowej w  technologii WAPOTEC®SYSTEM 

 

Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy dostawy substancji:  

1. …………………………… * 

Opis substancji  –  glinian kwasu krzemowego, środek wspomagający koagulację poprzez przesunięcie 

Potencjału Zeta, co powoduje szybszą hydrolizę a tym samym lepsze i mocniejsze kłaczkowanie.  

Planowane zapotrzebowanie: 1600 litrów w roku 2019. 

2. ………………………….. * 

Opis substancji  –  oksydacyjny środek umożliwiający utworzenie w chlorowanej wodzie bezpiecznego 

dwutlenku chloru i pozwalający uniknąć  zasolenia chlorynami i chloranami. W wodzie powstaje mieszanka 

chloru i dwutlenku chloru, która sprzyja chlorującemu działaniu (szybsze niszczenie  bakterii)  i zmniejsza ilość 

niepożądanych produktów ubocznych reakcji chloru (brak chloroamin oraz związków chloru z produktami 

moczu).  

Środek musi posiadać TCDO® będący istotą patentu Bergera . 

Planowane zapotrzebowanie:  600 litrów w roku 2019. 
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Obydwa w/w substytuty muszą posiadać pozytywną opinię  Państwowego Zakładu Higieny oraz 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

 

Cz.B* 

Środków chemicznych do uzdatniania wody oraz środków do mycia i dezynfekcji powierzchni basenowej 

 

Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy dostawy niżej wymienionych substancji:  

1. Kwas siarkowy 96 %  

Planowane zapotrzebowanie: 2380 kilogramów w roku 2019. 

2. Podchloryn sodowy roztwór wodny (substancja aktywna chlor w stężeniu nie mniejszym niż 150g/dm3) 

Planowane zapotrzebowanie: 12000 kilogramów w roku 2019. 

3. Siarczan glinu (17% Al2O3) o granulacji w przedziale 0,8 – 4,0 mm 

Planowane zapotrzebowanie: 2050 kilogramów w roku 2019. 

4. Preparat antyglonowy  (minimum substancji aktywnej 36% - maksymalna dawka cotygodniowa 100 

gramów / m3)  

Planowane zapotrzebowanie: 210 kilogramów w roku 2019. 

5. Preparat  do mycia niecek i plaż basenowych  (koncentrat zawierający kwas chlorowodorowy, kwas solny, 

kwas fosforowy)  

Planowane zapotrzebowanie: 385 kilogramów w roku 2019. 

6. Preparat czyszcząco – dezynfekujący powierzchni sanitarnych – (preparat zawierający kwas fosforowy 

(ortofosforowy ), chlorek benzododecynowy, chlorek miristalkoniowy ) musi posiadać pozwolenie na obrót 

środkiem biobójczym   

Planowane zapotrzebowanie: 420 kilogramów w roku 2019. 

7. Kwaśny płynny preparat do czyszczenia sanitariatów - ( preparat zawierający kwas fosforowy, 

biodegradalne środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji  )  

Planowane zapotrzebowanie: 120 kilogramów w roku 2019. 

8. Płynny koncentrat do usuwania zabrudzeń pochodzenia organicznego (czyszczenie linii wodnych, 

basenowych kratek przelewowych) – ( koncentrat zawierający wodorotlenek sodu (zasada sodowa, 

wodorotlenek sodowy, soda kaustyczna ), propan-2-ol, ( izopropanol, alkohol izopropylowy )  

Planowane zapotrzebowanie: 240 kilogramów w roku 2019. 

 

Wszystkie wymienione w części A i B * substancje i preparaty powinny posiadać wymagane prawem 

atesty, karty charakterystyk lub wymagane pozwolenie na obrót na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
*( po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający przypisze właściwą część) 

 

3. Wszystkie substancje, stanowiące przedmiot umowy będą posiadały termin ważności/przydatności: 

min. 3 m-ce od daty każdorazowej dostawy ( 2 m-ce dla podchlorynu  sodu ) * 

 
*( po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający przypisze właściwą treść) 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu  dostaw. 

 

5. Środki chemiczne winny być dostarczane w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Na każdym 

opakowaniu winna być umieszczona oryginalna etykieta z opisem w języku polskim 

 

6. Transport  niebezpiecznych środków chemicznych ( w tym min. podchlorynu  sodu ) do miejsca wskazanego 

przez Zamawiającego oraz jego rozładunek musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. 

ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 169 ),  a  w  

sprawach nieuregulowanych tą ustawą stosuje się Umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu 

drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). 

 

7. Opakowania po środkach chemicznych do utylizacji lub ponownego wykorzystywania odbiera od 

Zamawiającego i zagospodarowuje Wykonawca.   
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     § 2 

 

1. Przedmiot umowy dostarczany będzie częściowo w partiach przez Wykonawcę do:  

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim ( GOSiR )  

ul. Szkolna 2A, 05-850 Ożarów Mazowiecki  .  

 

2. Dostawy odbywać się będą raz w miesiącu, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, 

wysyłanym do Wykonawcy nie później niż 7 dni przed planowanym terminem dostawy. 

 

3. Zamawiający, każdorazowo w swoim zapotrzebowaniu, określi: ilość, rodzaj, termin dostawy, przekazując 

zamówienie telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. 

 

4. Koszty transportu, rozładunku i wniesienia zawarte są w cenie ofertowej Wykonawcy.  

 

5. Dostawy, każdorazowy rozładunek i wniesienie środków chemicznych do miejsc wskazanych przez 

pracownika Zamawiającego, odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

 

§ 3 

 

 

1. Wykonawca oświadcza, że środki chemiczne: 

 

a. będą uzdatniać wodę w taki sposób aby spełniała ona określone parametry wymagań podanych w:  

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 

odpowiadać woda na pływalniach 

 

b. podczas stosowania w GOSiR w Ożarowie Mazowieckim, zgodnie z zaleceniami producenta, nie będą 

wpływały negatywnie na: 

-zdrowie osób korzystających z basenów; 

-środowisko naturalne; 

-urządzenia kontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia oraz preparaty stosowane w procesach jej 

oczyszczania i dezynfekcji;  

-urządzenia i elementy wyposażenia basenów kąpielowych i pomieszczeń sanitarno -higienicznych; 

-materiały wykończeniowe i wyroby stosowane w budownictwie;  

-urządzenia stosowane w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz grzewczych 

 

 

§ 4 

 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

 

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi od daty podpisania umowy 

 

b) zakończenie przedmiotu umowy w terminie do 31.12.2019 r. 

 

c) ewentualna zmiana terminu realizacji umowy zostanie wprowadzona stosownym aneksem na podstawie  

pkt. 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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§ 5 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż cały zakres dostaw objętych niniejszą umową wykona z/bez udziałem/u 

podwykonawców.*** 
(** Treść zostanie uzupełniona stosownie do oświadczenia złożonego w pkt. 10 druku oferty. **) 

 

2. Wykonawca ma prawo korzystać z dostaw dalszych podwykonawców lub innych osób trzecich wyłącznie po 

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego w zakresie treści umowy z podwykonawcą, którą Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. 

 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 

 

 

§ 6 

 

Integralną częścią składową niniejszej umowy są: 

 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) Oferta Wykonawcy na cz. A i/lub cz. B * wraz z załącznikami ( w tym cennik ), 

3) Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego. 

 
*( po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający przypisze właściwą część) 

 

 

§ 7 

 

1.  Zamawiający ustanawia do kontaktów, nadzorowania i koordynowania realizacji przedmiotu zamówienia 

przedstawiciela GOSiR w Ożarowie Mazowieckim w osobie:  

 

……………………………………………………………… nr tel. ……………………………………… 

 

        

2. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym  w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia ustanawia 

przedstawiciela w osobie :  

  

…………………………………………………………………………………………………..………….  

nr tel.: ………………………………………. 

e-mail: ……………………….…………..….. 

fax.:………………………………………….. 

 

 

§ 8 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze SIWZ oraz wybraną w trybie przetargu 

ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ilościowo-kosztowe obliczane na podstawie ryczałtowych cen 

jednostkowych brutto zawartych w załączniku Nr 7 do oferty  ( cenniku – zestawieniu ofertowym ). 
 

2. Kwota wynagrodzenia umownego obejmuje podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174). 

 
3. Ceny jednostkowe brutto wymienione w załączniku Nr 7 do oferty, nie podlegają zmianie w całym okresie 

obowiązywania umowy. 
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4. Całkowita, łączna wartość wynagrodzenia  Wykonawcy  z tytułu Dostaw na cz. A*, cz. B* 

wykonywanych na podstawie wszystkich zapotrzebowań w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie 

może przekroczyć środków zabezpieczonych w budżecie na przedmiotowe zadanie na dzień podpisania 

umowy tj. kwoty: …………….………. zł ( słownie: ……………………………………………….. złotych ) 
***(kwotę powyższą Zamawiający poda na sesji otwarcia ofert i przypisze po rozstrzygnięciu postępowania)*** 

 

4. Rozliczenia za wykonane dostawy odbywać się będą fakturami częściowymi VAT, wystawionymi dla 

Zamawiającego. 

Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie komisyjny protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli stron umowy. 

Wykonawca ma prawo wystawić częściową fakturę VAT nie częściej niż raz w miesiącu. 

 

5. Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe VAT w terminie 7 dni od daty odbiorów poszczególnych 

elementów przedmiotu zamówienia, potwierdzonych protokołem odbiorów częściowych. 

 

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty za fakturę w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

 

7.  Należność z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna na podane przez Wykonawcę konto. 

 

8. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń uwzględniających postanowienia umowy strony oświadczają co,  

następuje : 

 

a) GOSiR jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) NIP: 118-18-20-924 

b) Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym 

…………………….. ; NIP: …………………………… i jest upoważniony do wystawienia faktury VAT.                                                  

 

c) Faktura powinna zawierać dane:  

                            

Nabywca:  

Gmina Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP:118-17-66-202, 

 

Odbiorca:  

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim ul. Szkolna 2A, 05-850 Ożarów Mazowiecki. 

 

9. W razie opóźnienia płatności wynikających z niniejszej umowy należnych Wykonawcy, Zamawiający  

zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. 

 

10. W przypadku wykonawców wspólnie realizujących  zamówienie (w tym konsorcjum) Zamawiający 

dokonywać będzie bezpośrednich rozliczeń tylko z liderem konsorcjum. 

 

11. Zamawiający informuje, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy może 

ulec zmianie o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku obowiązującej w dacie powstania 

obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 

 

   
§ 9 

 

 

1. Strony ustalają, że odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania dostawy przedmiotu 

umowy będzie dochodzone w postaci kar umownych wg następujących zasad: 
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- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu realizacji 

przedmiotu umowy w wysokości 200,00 zł. (słownie: dwieście złotych ) za każdy dzień zwłoki liczony od 

następnego dnia po terminie określonym w § 2 ust 2 umowy, 

 

- za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 10 % wartości ofertowej brutto przedmiotu zamówienia na cz. A, B * tj. w wysokości 

………………zł.  

 
*( po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający przypisze właściwą część) 

 

 

2. Postanowienia punktu poprzedzającego nie obejmują odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

 

4. Strona, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania dokumentując swoje roszczenia wyliczeniem 

poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania 

umownego przez drugą stronę. 

 

5. Kary umowne powinny być zapłacone w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem 

zapłaty. 

 

6. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia 

za realizację Usług objętych niniejszą umową, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

7. Zamawiający może dochodzić odszkodowania dokumentując swoje roszczenia wyliczeniem poniesionych 

szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania umownego 

przez Wykonawcę .  

 

§ 10 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy  

może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej zawarcia w 

przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu niniejszej umowy w terminie 14 (czternastu) 

dni od jej zawarcia. 

 

3. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania 

wypowiedzenia w przypadku gdy: 

- w stosunku do Wykonawcy zostanie wydane prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania 

działalności gospodarczej, 

- Wykonawca nie podejmie realizacji dostaw w terminie określonym w § 2 ust 2 niniejszej umowy, 

- pomimo wezwania Wykonawca będzie realizował dostawy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od 

dnia zaistnienia przesłanki uprawniającej do wykonania prawa odstąpienia. 
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5.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca  nie odpowiada, zobowiązany 

jest do zapłaty wynagrodzenia za dostawy, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

 

 

§ 11  

 

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania niniejszej Umowy 

jest Zamawiający. 

 

2. W ramach wykonania obowiązku informacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej RODO, Wykonawca poinformuje osoby, 

których jakiekolwiek dane osobowe zostały przekazane Zamawiającemu, o posiadaniu i przetwarzaniu danych 

osobowych tych osób przez Zamawiającego w celu wykonywania niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest także poinformować osoby, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, o 

prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych 

uprawnień przewidzianych unormowaniami RODO. 

4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczące go 

dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu 

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

5. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych stanowi Załącznik do niniejszej Umowy. 

 

 

§ 12 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

2. W sprawach tu nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa w tym w szczególności przepisy ustawy 

prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 

 

3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

4. Wszelkie spory wynikłe na podstawie niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

5. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązują się do pisemnego powiadamiania drugiej strony o każdorazowej 

zmianie adresu wskazanego w umowie pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji skierowanej na adres 

wskazany w umowie z datą upływu terminu do odbioru awizowanej przesyłki. 

 

6. Przesyłki uznaje się za doręczone również w dacie odmowy ich odbioru przez adresata 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                WYKONAWCA:  
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

 

 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku 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 

04.05.2016) - dalej RODO. 

 

 

W świetle powyższego Zamawiający informuje, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawców, osób reprezentujących Wykonawców, 

pełnomocników i innych osób wskazanych w ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie 

i jej załącznikach jest Zamawiający – dalej administrator – adres siedziby: 05-850 Ożarów 

Mazowiecki, ul. Szkolna 2A. 

 

2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: plywalnia@ozarow.maz.pl lub pod 

adresem siedziby administratora.  

 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:  

            ido@safeguard.com.pl 

 

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu w celu wykonywania 

umowy. 

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, 

b) podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji obejmującej zamówienie publiczne, podmioty 

uprawnione do dostępu do informacji publicznej, 

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym przetwarzają dane 

osobowe dla których administratorem jest Zamawiający. 

 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4 

oraz przez minimum 5 lat po zakończeniu obowiązywania umowy w celu spełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów dotyczących dokumentowania zdarzeń gospodarczych, z uwzględnieniem 

upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

 

7. Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub 

załączonych do niej dokumentach mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 
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8. Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub 

załączonych do niej dokumentach mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO): Stawki 

2, 00-193 Warszawa, 22 860 70 86. 

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne  do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie  

danych będzie skutkowało niemożnością zawarcia i realizacji umowy. 

 

10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz analogowy i nie będą 

profilowane. 

 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 

zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 

przepisami. 

 

 

 

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną  

dot. przetwarzania danych osobowych 

 

 

…………………....………………………..……… 

Data, podpis  

 

 

 

 


