„Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce – etap I”
LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015)
Nr postępowania: DUBELT/LTO/18/2020

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu

UMOWA NR ……/DUBELT/LTO/2020
zawarta w dniu ……………….... r. w Lublinie pomiędzy:
Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym (LTO)
z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13, adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska
74, lok. 209, 20-234 Lublin, NIP: 712-016-94-26, REGON: 430525669, wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w
Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS: 0000146301, reprezentowanym przez:
 ..........................................................

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a:
........................................., reprezentowaną przez:
.........................................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” na zadanie

pt. „Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadań A.1 oraz A.3 – Loggery GPS-GSM,
oraz osprzęt zasilający stację odbiorczą”
stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, jak również na podstawie przepisów ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) w związku z
realizacją projektu pt. „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce – etap
I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, zostaje zawarta
umowa o następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest zakup fabrycznie nowego sprzętu do realizacji działań z
zakresu ochrony czynnej w postaci 34 szt. loggerów, zwanych w dalszej części
umowy „sprzętem”, zgodnego z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Formularz Cenowy, zawierający ceny
zgodne ze złożoną ofertą - (załącznik nr 2A do Ogłoszenia o zamówieniu) stanowiący
Załącznik nr 1 do Umowy.
3. Wykonawca zapewnia brak kosztów transmisji danych w sytuacji nienałożenia loggera
lub zdjęcia loggera z ptaka (a także gdy z innych przyczyn nadajnik nie będzie używany).1
O liczbie nieużywanych loggerów Zamawiający będzie informował Wykonawcę drogą
mailową na ustalone adresy.
4. Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy jest fabrycznie nowy,
wolny od wad prawnych, fizycznych, praw osób trzecich oraz nie jest przedmiotem
żadnego postępowania ani przedmiotem zabezpieczenia oraz zapewnia, że nie mają
1

Obecność zapisu zależna od treści oferty złożonej przez Wykonawcę.
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one wad technicznych.
5. Dostawa nastąpi transportem, na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, na adres:
Michał Korniluk, Żyzna 18/19, 15-161 Białystok. Dostawa przedmiotu umowy może
być zrealizowana od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 15:30. Wykonawca
zawiadomi telefonicznie, emailem lub faksem Zamawiającego o planowanej dacie
rozpoczęcia i czasie trwania dostaw.
6. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego
wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny z obowiązującym prawem i w pełnym
zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wystarczającymi środkami technicznymi do
wykonania przedmiotu umowy.
8. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:
1) dniu – należy przez to rozumieć dzień kalendarzowy;
2) dniu roboczym - należy przez to rozumieć każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót,
niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
3) opóźnieniu - należy przez to rozumieć sytuację, gdy Strona spóźnia się ze
spełnieniem świadczenia bez względu na to, czy opóźnienie to jest następstwem
okoliczności, za które ponosi ona odpowiedzialność;
4) zwłoce - należy przez to rozumieć sytuację, gdy Strona spóźnia się ze spełnieniem
świadczenia, a spóźnienie to jest następstwem okoliczności, za które ponosi ona
odpowiedzialność.

1.

2.

3.

4.

§2
Dokumentacja i odbiór
Łącznie z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
instrukcje obsługi (jeśli dotyczy) dla sprzętu wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy,
oraz dokumenty gwarancyjne producenta lub w przypadku gdy warunki gwarancji
producenta będą mniej korzystne niż zaoferowane przez Wykonawcę, dokument
gwarancyjny zgodny z ofertą i warunkami określonymi w Umowie.
Zamawiający dokona odbioru dostarczonego sprzętu po zawiadomieniu przez
Wykonawcę o terminie dostawy w dwóch etapach. Z czynności tych zostanie
sporządzony protokół odbioru, który będzie podstawą wystawienia faktury VAT.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w dostarczonym sprzęcie będącym
przedmiotem umowy lub braku wymaganych dokumentów, Zamawiający może w
zależności od ich rodzaju:
- przerwać odbiór do czasu usunięcia usterek z wyznaczeniem terminu ich usunięcia,
- odmówić odbioru wskazując termin na dostarczenie sprzętu nowego, wolnego od wad.
W przypadku stwierdzenia wad i/lub usterek ostateczny protokół odbioru zostanie
sporządzony po ich usunięciu/ po dostawie sprzętu wolnego od wad.
§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Dostawa nie mniej niż 50% nadajników: w terminie do 3 tygodni licząc od dnia podpisania
umowy, pozostała partia w terminie do 4 tygodni licząc od dnia podpisania umowy, z
zastrzeżeniem § 8 ust. 2 pkt 1 lit a). Usługa transmisji danych będzie trwała przez 6 miesięcy
od dnia podpisania umowy.
§4
Wynagrodzenie za przedmiot umowy
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1. Zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
określonego w § 1, wynosi:
Cena brutto za
dostawę 1 szt.
loggera

Cena brutto za
dostawę 34 szt.
loggerów

a

b

Cena
abonamentu
brutto za 1
miesiąc transmisji
danych dla 1
loggera
c

Cena
abonamentu
brutto za 34
loggery przez 6
miesięcy

Cena za dostawę
34 sztuk
loggerów i 6
miesięczny
abonament

d

e= b+d

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie ulegnie zmianie w czasie realizacji umowy, z
zastrzeżeniem § 8.
3. Zamawiający będzie mógł wypłacić Wykonawcy zaliczkę w wysokości do 50% ceny
dostawy loggerów, wskazanej w ust. 1 lit. b tabeli. Pozostała kwota wynagrodzenia za
dostawę loggerów zostanie uiszczona po odbiorze bez wad i usterek pozostałej partii
nadajników.
4. Terminy i sposób rozliczania abonamentu za transfer danych zostaną ustalone na
piśmie między Stronami, po podpisaniu umowy, np. w protokole odbioru nadajników.
5. Zamawiający nie jest czynnym podatnikiem VAT.
6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 lit. b tabeli będzie płatne przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy numer:………………….., w terminie 21 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Termin uważa się za
zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu
upływu terminu.
7. W przypadku niedostarczenia sprzętu, w związku z czym Zamawiający odstąpi od umowy,
jeśli Zamawiający dokonał zapłaty zaliczki, Wykonawca w terminie do 14 dni
zobowiązany jest zwrócić otrzymaną zapłatę na rachunek bankowy Zamawiającego.
8. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół potwierdzający przekazanie
instrukcji i dokumentu gwarancyjnego oraz kompletność i zgodność z Umową
przedmiotu dostawy.
9. Faktura zostanie wystawiona na dane: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-94-26 z adnotacją z nazwą projektu: LIFE17
NAT/PL/000015 LIFEGALLINAGO ACTION PLAN.

1.

2.

3.
4.

§5
Gwarancja, rękojmia
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres
gwarancji jakości, licząc od daty odbioru końcowego, określa Formularz cenowy
(załącznik nr 2A do Ogłoszenia o zamówieniu) stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakości, jeżeli Wykonawca nie przedłoży
do protokołu odbioru odrębnego dokumentu gwarancji. W przypadku rozbieżności
pomiędzy warunkami gwarancji określonymi w karcie gwarancyjnej przedmiotu umowy
a warunkami gwarancji określonymi w niniejszej umowie, pierwszeństwo mają
postanowienia umowy.
Okres gwarancji jakości biegnie od dnia podpisania bez uwag i zastrzeżeń protokołu
odbioru dostawy.
Usunięcie usterek lub ujawnionych wad sprzętu w trakcie użytkowania musi nastąpić
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5.
6.

7.

8.
9.

1.

2.

3.

4.

w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 6.
Termin naprawy określonego sprzętu w przypadku, o którym mowa w ust. 5 lub jego
wymiany na nowy wolny od wad, wydłuża się do 30 dni, łącznie z transportem.
W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu w określonym sprzęcie,
Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad i z
terminem gwarancji i rękojmi biegnącymi od nowa, tj. od daty wymiany określonego
sprzętu.
Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia
nie wyłącza możliwości wykorzystania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu
rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia
w okresie 24 miesięcy.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym
w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
§6
Odstąpienie od umowy
W okresie realizacji umowy i okresie rękojmi Zamawiający ma prawo odstąpić od
Umowy w całości lub w części, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że Wykonawca w
sposób istotny narusza postanowienia umowy, tj. w szczególności:
1) Wykonawca przerwał realizację umowy pomimo wezwania Zamawiającego;
2) opóźnień Wykonawcy w dostawie przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu
wynikającego z umowy o minimum 14 dni;
3) nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy,
skutkującego co najmniej dwukrotnie nałożeniem na Wykonawcę kary umownej o
której mowa w § 7 ust. 1 lit. a umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem
nieważności wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji
o zaistniałym zdarzeniu stanowiącym podstawę do odstąpienia.
Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pod
warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania obowiązków zgodnie
z zawartą umową i udzielenia mu w tym celu dodatkowego minimum 3-dniowego
terminu.
Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich
zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej, w tym wynikające z
epidemii koronawirusa, będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.

§7
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 lit. b tabeli, gdy
Zamawiający rozwiąże lub odstąpi od umowy w całości lub w części z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
b) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia
brutto określonego w § 4 ust. 1 lit. b tabeli, za każdy dzień opóźnienia, nie dotyczy to
sytuacji opisanej w § 8 ust. 2.
c) za przekroczenie terminu wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad lub terminu
naprawy ujawnionej wady lub usterki sprzętu, określonym w § 2 ust. 3 i § 5 ust. 4 lub
§ 5 ust. 6 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 lit. b,
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za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z
przysługującego mu od Zamawiającego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1
umowy.
3. W przypadku gdy Zamawiający z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania
obowiązków wynikających z umowy przez drugą stronę poniesie szkodę
przewyższającą wysokość zastrzeżonych kar umownych, przysługuje mu prawo
dochodzenia odszkodowania za poniesioną szkodę na zasadach ogólnych.
4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiający zachowuje
prawo do dochodzenia należnych na podstawie umowy kar umownych.
5. Kara umowna winna być zapłacona w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania
zapłaty wraz ze wskazaniem podstawy żądania kary.
§8
Zmiana umowy
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności na uzasadniony
wniosek strony.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty w następujących
okolicznościach na uzasadniony, pisemny wniosek Strony:
a) w przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nagłe, niezależne
od woli Stron, której nie można było przewidzieć lub której nie można było
zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; niemożliwość zrealizowania
zamówienia z przyczyn i zdarzeń niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego.
Jako siłę wyższą Strony rozumieją również skutki (w tym ograniczenia
wprowadzane przez władze lokalne i centralne) rozprzestrzeniania się
koronawirusa.
- W takim przypadku termin wykonania umowy może zostać przesunięty do czasu
gdy okoliczności siły wyższej ustąpią i wykonanie zamówienia będzie możliwe.
Strony ustalą termin, który będzie technicznie i organizacyjnie możliwy do
wykonania.
- Zmawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania umowy i zmiany
wynagrodzenia wykonawcy za dostawę loggerów
- Zamawiający może dopuścić zmniejszenie liczby loggerów, maksymalnie o 50
%;
Zmiany będą wprowadzane na pisemny, uzasadniony wniosek strony.
Zamawiający będzie mógł żądać dokumentów potwierdzających wzrost kosztów
dostawy lub innych uzasadniających okoliczności, na które powołuje się Strona
wnosząca o zmianę umowy.
b) Zamawiający dopuszcza zmianę modelu, producenta lub roku produkcji
oferowanego sprzętu na inny sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach,
jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dostawa oferowanego sprzętu jest
niemożliwa.
2) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w treści umowy z powodu wymogu
dostosowania jej zapisów do prawa zmienionego po dacie podpisania umowy –
strony dostosują postanowienia umowy do zmienionego stanu prawnego,
3) w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota brutto, kwota netto
pozostanie bez zmian.
3. Zmiany polegające na zmianie osób upoważnionych do realizacji umowy, o których
mowa w § 9, oraz zmiana adresu (w tym e-mailowego) Stron umowy na potrzeby
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bieżącej korespondencji i współpracy, nie stanowią zmiany umowy i następują przez
pisemne powiadomienie drugiej strony.
§9
Przedstawiciel stron
1. Do kontaktów w sprawach związanych z
realizacją niniejszej umowy Strony
upoważniają: Wykonawca:
…………………………………… tel.
………………………., email:
….................................. ,
Zamawiający: …......................., tel. …......................., email: …....................... .
2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do
uzgadniania
form,
metod
i
terminów
wykonywania prac, udzielania koniecznych
informacji,
podpisywania
dokumentów
odbiorowych
i
rozliczeniowych
oraz
podejmowania innych niezbędnych działań
koniecznych do prawidłowego wykonywania
przedmiotu Umowy.
§ 10
Dane osobowe
1. Klauzula informacyjna Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego dla Wykonawcy
(zapis dotyczący Wykonawcy będącego osobą fizyczną):
Zgodnie z art. 13 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”,
informuję, że:
1) W zakresie odnoszącym się do realizacji umowy, której przedmiotem jest: „Zakup
fabrycznie nowego sprzętu do realizacji działań z zakresu ochrony czynnej w
postaci 34 szt. loggerów” administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Lubelskie
Towarzystwo Ornitologiczne ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-94-26,
REGON: 430525669 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok.209, 20-234 Lublin),
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146301;
2) We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można
kontaktować się pod adresem e-mail: lto@op.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO:
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy – w celu zawarcia i realizacji umowy, której przedmiotem jest: „Zakup fabrycznie
nowego sprzętu do realizacji działań z zakresu ochrony czynnej w postaci 34 szt.
loggerów”, jak również art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w celu realizacji
obowiązków Zamawiającego, np. co do przechowywania dokumentacji;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które będą
uczestniczyły w realizacji umowy, której przedmiotem jest: Zakup fabrycznie nowego
sprzętu do realizacji działań z zakresu ochrony czynnej w postaci 34 szt.
loggerów”;
do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy
Administratora, członkowie organów Administratora, podmioty dostarczające lub utrzymujące
infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi prawne, organy
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uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy
archiwizujące dokumenty; wymienione podmioty zostały/zostaną zobowiązane do
zachowania poufności w stosunku do powierzonych im danych osobowych;
5) Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych to okres trwania umowy oraz okres
trwałości Projektu rozumiany jako 5 lat po dokonaniu ostatniej płatności na rzecz
Beneficjenta Projektu;
6) Podanie danych przez Wykonawcę jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji
umowy - ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy;
7) Posiada Pani/Pan (jeśli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z
wymienionych praw):
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do tych danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania tych danych osobowych ;
- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych – wyłącznie gdy zachodzą
przesłanki zawarte w treści art. 17 ust. 1 RODO;
- 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 ;
W celu realizacji praw należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail:
lto@op.pl.
8) Osobie, której dane dotyczą 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
9) Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO;
10) nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u
Zamawiającego
(pracowników/podwykonawców/zleceniobiorców)
(dalej:
pracownicy
Zamawiającego) oraz osób reprezentujących Zamawiającego przy zawarciu Umowy i aneksów
do Umowy. Zamawiający niniejszą Umową reguluje udostępnienie Wykonawcy do
przetwarzania wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron
wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy dane osobowe: imię nazwisko,
stanowisko, telefon służbowy i służbowy adres mail, pracowników Zamawiającego
wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z
Wykonawcą w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie to
jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) 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),
zwanego dalej RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest
należyta realizacja zawieranych umów.
3. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u
Wykonawcy (pracowników/podwykonawców/zleceniobiorców)oraz osób reprezentujących
Wykonawcę przy zawarciu Umowy i aneksów do Umowy (dalej: pracownicy Wykonawcy)
niniejszą Umową reguluje udostępnienie Zamawiającemu do przetwarzania wyłącznie w
związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w
związku z realizacją Umowy dane osobowe: imię nazwisko, stanowisko, telefon służbowy i
służbowy adres mail, pracowników Wykonawcy wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji
przedmiotu Umowy, współpracy z Zamawiającym w ramach Umowy lub kontaktu w związku z
realizacją Umowy. Udostępnienie to jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie
prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest należyta realizacją zawieranych
umów.
4. Każda ze Stron oświadcza, że jest świadoma konieczności przetwarzania danych osobowych
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udostępnionych jej przez drugą Stronę, w szczególności danych elektronicznych i każda ze
Stron oświadcza i zobowiązuje się, że zna wymogi 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) (RODO) oraz
przepisy krajowe z zakresu ochrony danych osobowych i będzie je stosowała przy realizacji
Umowy.
§ 11

1.
2.
3.
4.

5.

Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa,
w tym Kodeksu Cywilnego.
W przypadkach spornych umawiające się strony dołożą wszelkich starań celem
polubownego ich rozstrzygnięcia.
Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy
sąd w Lublinie.
Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na potrzeby
realizacji niniejszej Umowy oraz w celu kontroli przez uprawnione do tego organy w tym
wyznaczone dla celów kontroli zgodności z prawem unijnym. Wszelkie zmiany niniejszej
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załącznik nr 1 do Umowy – Formularz Cenowy i Oferta
Wykonawcy
Załącznik nr 2 do Umowy – opis przedmiotu zamówienia –
fragment zapytania ofertowego.

Zamawiający:

Wykonawca:

UMOWA NR ……/DUBELT/LTO/2020
zawarta w dniu ……………….... r. w Lublinie pomiędzy:
Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym (LTO)
z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13, adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska
74, lok. 209, 20-234 Lublin, NIP: 712-016-94-26, REGON: 430525669, wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w
Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS: 0000146301, reprezentowanym przez:
 ..........................................................
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zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a:
........................................., reprezentowaną przez:
.........................................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” na zadanie

pt. Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadań A.1 oraz A.3 – Loggery GPS-GSM,
oraz osprzęt zasilający stację odbiorczą”
stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, jak również na podstawie przepisów ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) w związku z
realizacją projektu pt. „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce – etap
I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, zostaje zawarta
umowa o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest zakup fabrycznie nowego sprzętu do realizacji działań z
zakresu ochrony czynnej w postaci 1 zestawu zasilającego stację odbiorczą do
loggerów GPS-VHF, zwanego w dalszej części umowy „sprzętem”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Formularz Cenowy, zawierający ceny
zgodne ze złożoną ofertą - stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy jest fabrycznie nowy,
jest wolny od wad prawnych, fizycznych, praw osób trzecich oraz nie jest przedmiotem
żadnego postępowania ani przedmiotem zabezpieczenia oraz zapewnia, że nie mają
one wad technicznych.
4. Dostawa nastąpi transportem, na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, na adres:
Michał Korniluk, Żyzna 18/19, 15-161 Białystok. Dostawa przedmiotu umowy może
być zrealizowana od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 15:30. Wykonawca
zawiadomi telefonicznie, emailem lub faksem Zamawiającego o planowanej dacie
rozpoczęcia i czasie trwania dostawy.
5. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego
wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny z obowiązującym prawem i w pełnym
zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wystarczającymi środkami technicznymi do
wykonania przedmiotu umowy.
7. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:
1) dniu – należy przez to rozumieć dzień kalendarzowy;
2) dniu roboczym - należy przez to rozumieć każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót,
niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
3) opóźnieniu - należy przez to rozumieć sytuację, gdy Strona spóźnia się ze
spełnieniem świadczenia bez względu na to, czy opóźnienie to jest następstwem
okoliczności, za które ponosi ona odpowiedzialność;
4) zwłoce - należy przez to rozumieć sytuację, gdy Strona spóźnia się ze spełnieniem
świadczenia, a spóźnienie to jest następstwem okoliczności, za które ponosi ona
odpowiedzialność.
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1.

2.

3.

4.

§2
Dokumentacja i odbiór
Łącznie z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
instrukcje obsługi (jeśli dotyczy) dla sprzętu wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy,
oraz dokumenty gwarancyjne producenta lub w przypadku gdy warunki gwarancji
producenta będą mniej korzystne niż zaoferowane przez Wykonawcę, dokument
gwarancyjny zgodny z ofertą i warunkami określonymi w Umowie.
Zamawiający dokona odbioru dostarczonego sprzętu po zawiadomieniu przez
Wykonawcę o terminie dostawy. Z czynności tych zostanie sporządzony protokół
odbioru, który będzie podstawą wystawienia faktury VAT.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w dostarczonym sprzęcie będącym
przedmiotem umowy lub braku wymaganych dokumentów, Zamawiający może w
zależności od ich rodzaju:
- przerwać odbiór do czasu usunięcia usterek z wyznaczeniem terminu ich usunięcia,
- odmówić odbioru wskazując termin na dostarczenie sprzętu nowego, wolnego od wad.
W przypadku stwierdzenia wad i/lub usterek ostateczny protokół odbioru zostanie
sporządzony po ich usunięciu/ po dostawie sprzętu wolnego od wad.
§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Dostawa wykonana zostanie do 3 tygodni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem §
8 ust. 2 pkt 1 lit a).

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

§4
Wynagrodzenie za przedmiot umowy
Zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
określonego w § 1, wynosi:
…………………………… brutto zł (słownie …………………………………………)
Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie ulegnie zmianie w czasie realizacji umowy, z
zastrzeżeniem § 8.
Zamawiający będzie mógł wypłacić Wykonawcy zaliczkę w wysokości do 50% ceny
wskazanej w ust. 1. Pozostała kwota wynagrodzenia zostanie uiszczona po odbiorze
bez wad i usterek sprzętu.
Zamawiający nie jest czynnym podatnikiem VAT.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 lit. a będzie płatne przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy numer:………………….., w terminie 21 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Termin uważa się za
zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu
upływu terminu.
W przypadku niedostarczenia sprzętu, w związku z czym Zamawiający odstąpi od
umowy, jeśli Zamawiający dokonał zapłaty zaliczki, Wykonawca w terminie do 14 dni
zobowiązany jest zwrócić otrzymaną zapłatę na rachunek bankowy Zamawiającego.
Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół potwierdzający przekazanie
instrukcji i dokumentu gwarancyjnego oraz kompletność i zgodność z Umową
przedmiotu dostawy.
Zostanie wystawiona faktura do Zamówienia na dane: Lubelskie Towarzystwo
Ornitologiczne ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-94-26 z adnotacją z nazwą
projektu: LIFE17 NAT/PL/000015 LIFEGALLINAGO ACTION PLAN.
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1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

1.

2.

3.

4.

§5
Gwarancja, rękojmia
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres
gwarancji jakości, licząc od daty odbioru końcowego, określa Formularz cenowy
(załącznik nr 2B do Ogłoszenia o zamówieniu) stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakości, jeżeli Wykonawca nie przedłoży
do protokołu odbioru odrębnego dokumentu gwarancji. W przypadku rozbieżności
pomiędzy warunkami gwarancji określonymi w karcie gwarancyjnej przedmiotu umowy
a warunkami gwarancji określonymi w niniejszej umowie, pierwszeństwo mają
postanowienia umowy.
Okres gwarancji jakości biegnie od dnia podpisania bez uwag i zastrzeżeń protokołu
odbioru dostawy.
Usunięcie usterek lub ujawnionych wad sprzętu w trakcie użytkowania musi nastąpić
w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 6.
Termin naprawy określonego sprzętu w przypadku, o którym mowa w ust. 5 lub jego
wymiany na nowy wolny od wad, wydłuża się do 30 dni, łącznie z transportem.
W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu w określonym sprzęcie,
Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad i z
terminem gwarancji i rękojmi biegnącymi od nowa, tj. od daty wymiany określonego
sprzętu.
Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia
nie wyłącza możliwości wykorzystania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu
rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia
w okresie 24 miesięcy.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym
w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
§6
Odstąpienie od umowy
W okresie realizacji umowy i okresie rękojmi Zamawiający ma prawo odstąpić od
Umowy w całości lub w części, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że Wykonawca w
sposób istotny narusza postanowienia umowy, tj. w szczególności:
1) Wykonawca przerwał realizację umowy pomimo wezwania Zamawiającego;
2) opóźnień Wykonawcy w dostawie przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu
wynikającego z umowy o minimum 14 dni;
3) nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy,
skutkującego co najmniej dwukrotnie nałożeniem na Wykonawcę kary umownej o
której mowa w § 7 ust. 1 lit. a umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem
nieważności wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji
o zaistniałym zdarzeniu stanowiącym podstawę do odstąpienia.
Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pod
warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania obowiązków zgodnie
z zawartą umową i udzielenia mu w tym celu dodatkowego minimum 3-dniowego
terminu.
Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich
zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły
przeszkodę w ich wypełnieniu.
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1.

2.

3.

4.
5.

§7
Kary umowne
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający
rozwiąże lub odstąpi od umowy w całości lub w części z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego,
b) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia
brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, nie dotyczy to sytuacji
opisanej w § 8 ust. 2
c) za przekroczenie terminu wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad lub terminu
naprawy ujawnionej wady lub usterki sprzętu, określonym w § 2 ust. 3 i § 5 ust. 4 lub
§ 5 ust. 6 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za
każdy dzień opóźnienia.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z
przysługującego mu od Zamawiającego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1
umowy.
W przypadku gdy Zamawiający z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania
obowiązków wynikających z umowy przez drugą stronę poniesie szkodę
przewyższającą wysokość zastrzeżonych kar umownych, przysługuje mu prawo
dochodzenia odszkodowania za poniesioną szkodę na zasadach ogólnych.
W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiający zachowuje
prawo do dochodzenia należnych na podstawie umowy kar umownych.
Kara umowna winna być zapłacona w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania
zapłaty wraz ze wskazaniem podstawy żądania kary.
§8

Zmiana umowy
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności na uzasadniony
wniosek strony.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty w następujących
okolicznościach na uzasadniony, pisemny wniosek Strony:
a) w przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nagłe, niezależne
od woli Stron, której nie można było przewidzieć lub której nie można było
zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; niemożliwość zrealizowania
zamówienia z przyczyn i zdarzeń niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego.
Jako siłę wyższą Strony rozumieją również skutki (w tym ograniczenia
wprowadzane przez władze lokalne i centralne) rozprzestrzeniania się
koronawirusa.
- W takim przypadku termin wykonania umowy może zostać przesunięty do czasu
gdy okoliczności siły wyższej ustąpią i wykonanie zamówienia będzie możliwe.
Strony ustalą termin, który będzie technicznie i organizacyjnie możliwy do
wykonania.
- Zmawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania umowy i zmiany
wynagrodzenia wykonawcy,
Zmiany będą wprowadzane na pisemny, uzasadniony wniosek strony.
Zamawiający będzie mógł żądać dokumentów potwierdzających wzrost kosztów
dostawy lub innych dokumentów, uzasadniających okoliczności, na które powołuje
się Strona wnosząca o zmianę umowy.
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b) Zamawiający dopuszcza zmianę modelu, producenta lub roku produkcji
oferowanego sprzętu na inny sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach,
jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dostawa oferowanego sprzętu jest
niemożliwa.
2) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w treści umowy z powodu wymogu
dostosowania jej zapisów do prawa zmienionego po dacie podpisania umowy –
strony dostosują postanowienia umowy do zmienionego stanu prawnego,
3) w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota brutto, kwota netto
pozostanie bez zmian.
3. Zmiany polegające na zmianie osób upoważnionych do realizacji umowy, o których
mowa w § 9, oraz zmiana adresu (w tym e-mailowego) Stron umowy na potrzeby
bieżącej korespondencji i współpracy, nie stanowią zmiany umowy i następują przez
pisemne powiadomienie drugiej strony.

§9
Przedstawiciel stron
1. Do kontaktów w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Strony
upoważniają: Wykonawca: …………………………………… tel. ……………………….,
email: ….................................. , Zamawiający: …......................., tel. ….......................,
email: …....................... .
2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form, metod i terminów wykonywania
prac, udzielania koniecznych informacji, podpisywania dokumentów odbiorowych i rozliczeniowych
oraz podejmowania innych niezbędnych działań koniecznych do prawidłowego wykonywania
przedmiotu Umowy.
§ 10
Dane osobowe
1. Klauzula informacyjna Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego dla Wykonawcy
(zapis dotyczący Wykonawcy będącego osobą fizyczną):
Zgodnie z art. 13 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”,
informuję, że:
1) W zakresie odnoszącym się do realizacji umowy, której przedmiotem jest: „zakup
fabrycznie nowego sprzętu do realizacji działań z zakresu ochrony czynnej w
postaci 1 zestawu zasilającego stację odbiorczą do loggerów GPS-VHF”
administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-94-26, REGON: 430525669 (adres
korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok.209, 20-234 Lublin), wpisane do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000146301;
2) We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można
kontaktować się pod adresem e-mail: lto@op.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO:
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy – w celu zawarcia i realizacji umowy, której przedmiotem jest: „zakup fabrycznie
nowego sprzętu do realizacji działań z zakresu ochrony czynnej w postaci 1
zestawu zasilającego stację odbiorczą do loggerów GPS-VHF”, jak również art. 6 ust.
1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze – w celu realizacji obowiązków Zamawiającego, np. co do
przechowywania dokumentacji;
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4)

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które będą
uczestniczyły w realizacji umowy, której przedmiotem jest: „zakup fabrycznie nowego
sprzętu do realizacji działań z zakresu ochrony czynnej w postaci 1 zestawu
zasilającego stację odbiorczą do loggerów GPS-VHF”; do Pani/Pana danych mogą
mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora, członkowie organów Administratora,
podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby
świadczące usługi prawne, organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa, firmy archiwizujące dokumenty; wymienione podmioty
zostały/zostaną zobowiązane do zachowania poufności w stosunku do powierzonych im
danych osobowych;
5) Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych to okres trwania umowy oraz okres
trwałości Projektu rozumiany jako 5 lat po dokonaniu ostatniej płatności na rzecz
Beneficjenta Projektu;
6) Podanie danych przez Wykonawcę jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji
umowy - ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy;
7) Posiada Pani/Pan (jeśli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z
wymienionych praw):
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do tych danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania tych danych osobowych ;
- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych – wyłącznie gdy zachodzą
przesłanki zawarte w treści art. 17 ust. 1 RODO;
- 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 ;
W celu realizacji praw należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail:
lto@op.pl.
8) Osobie, której dane dotyczą 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
9) Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO;
10) nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
5. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u
Zamawiającego
(pracowników/podwykonawców/zleceniobiorców)
(dalej:
pracownicy
Zamawiającego) oraz osób reprezentujących Zamawiającego przy zawarciu Umowy i aneksów
do Umowy. Zamawiający niniejszą Umową reguluje udostępnienie Wykonawcy do
przetwarzania wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron
wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy dane osobowe: imię nazwisko,
stanowisko, telefon służbowy i służbowy adres mail, pracowników Zamawiającego
wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z
Wykonawcą w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie to
jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) 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),
zwanego dalej RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest
należyta realizacja zawieranych umów.
6. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u
Wykonawcy (pracowników/podwykonawców/zleceniobiorców)oraz osób reprezentujących
Wykonawcę przy zawarciu Umowy i aneksów do Umowy (dalej: pracownicy Wykonawcy)
niniejszą Umową reguluje udostępnienie Zamawiającemu do przetwarzania wyłącznie w
związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w
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związku z realizacją Umowy dane osobowe: imię nazwisko, stanowisko, telefon służbowy i
służbowy adres mail, pracowników Wykonawcy wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji
przedmiotu Umowy, współpracy z Zamawiającym w ramach Umowy lub kontaktu w związku z
realizacją Umowy. Udostępnienie to jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie
prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest należyta realizacją zawieranych
umów.
7. Każda ze Stron oświadcza, że jest świadoma konieczności przetwarzania danych osobowych
udostępnionych jej przez drugą Stronę, w szczególności danych elektronicznych i każda ze
Stron oświadcza i zobowiązuje się, że zna wymogi 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) (RODO) oraz
przepisy krajowe z zakresu ochrony danych osobowych i będzie je stosowała przy realizacji
Umowy.
§ 11

1.
2.
3.
4.

5.

Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa,
w tym Kodeksu Cywilnego.
W przypadkach spornych umawiające się strony dołożą wszelkich starań celem
polubownego ich rozstrzygnięcia.
Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy
sąd w Lublinie.
Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na potrzeby
realizacji niniejszej Umowy oraz w celu kontroli przez uprawnione do tego organy w tym
wyznaczone dla celów kontroli zgodności z prawem unijnym. Wszelkie zmiany niniejszej
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załącznik nr 1 do Umowy – Formularz Cenowy
Załącznik nr 2 do Umowy – Oferta Wykonawcy

Zamawiający:

Wykonawca:
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