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Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego 

 

UMOWA NR _________________ (wzór umowy) 
 

W dniu _______ 2021 r. w Kętrzynie pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim – Zarządem Dróg 

Powiatowych w Kętrzynie (ul. Bałtycka 20, 11-400 Kętrzyn), zwanym dalej Zamawiającym,  

w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: 

Pan Marcin Kołtonowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, 

a  

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________, 

zwanym dalej Wykonawcą, 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

  

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr …………………  o wartości  nieprzekraczającej kwoty 

130 000 złotych, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego i jednostek obsługiwanych, 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: Dostawa 

sadzonek drzew, palików oraz taśmy mocującej do nasadzeń w ciągach dróg powiatowych 

administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie zgodnie z ofertą Wykonawcy 

oraz Opisem przedmiotu zamówienia. 

2. Transport materiału roślinnego:  

1) koszt transportu wliczony jest w cenę materiału roślinnego, palików, taśm mocujących, 

2) Wykonawca własnym transportem dostarcza materiał roślinny i rozładuje własnymi siłami 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

3) Wykonawca zabezpieczy rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniami i niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi. 

3. Nasadzenia drzew wymienionych w ust. 1 wykona Zamawiający w związku z realizacją wymagań 

nałożonych decyzjami zezwalającymi na wycinkę drzew. 

4. Materiał roślinny powinien być zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia oraz z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego 

wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich. 

5. Zamawiający zamawia drzewa wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy, z bryłą korzeniową odpowiednio zabezpieczoną (jutą oraz drucianą siatką 

nieocynkowaną).   

6. Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo oraz szkółkowany zgodnie z zasadami 

agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo 

uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, 

średnicy i długości pędów. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, 

koroną i bryłą korzeniową. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni 

do wieku rośliny i sposobu uprawy. Materiał roślinny powinien pochodzić ze szkółki, w której był 

regularnie szkółkowany.  
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7. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie zachodzą okoliczności 

uniemożliwiające realizację niniejszej umowy. 

 

§ 2 

TERMINY 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia 03.11.2021 r.  

2. Wykonawca dostarczy przedmiot niniejszej umowy i przekaże do odbioru Zamawiającemu w dwóch 

dostawach, tj. 

a) I dostawa w ilości 200 szt. sadzonek drzew, 945 szt. palików do drzewek i 4 szt. taśmy 

mocującej – do dnia 20.10.2021 r. 

b) II dostawa w ilości 268 szt. sadzonek drzew – do dnia 03.11.2021 r. 

3. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o konkretnym dniu dostawy z 2-

dniowym wyprzedzeniem. 

§3 

ODBIÓR DOSTAWY 

1. Odbiór dostarczonych do Zamawiającego sadzonek drzew, palików oraz taśm mocujących 

potwierdzony będzie na oryginale i kopii dokumentu dostawy (dokument „WZ”, Protokół zdawczo 

– odbiorczy lub inny dokument dostarczony przez Wykonawcę zawierający dane dotyczące 

dostawy), przy czym oryginał dokumentu pozostaje u Wykonawcy, natomiast kopię dokumentu 

otrzyma Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w § 4 ust. 1. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wad: zaniżone parametry roślin, 

niekompletność dostawy, uszkodzenia roślin w trakcie transportu oraz wady niedopuszczalne 

wymienione w §5 ust. 1 będzie żądał wymiany towaru wadliwego na wolny od wad. Na okoliczność 

tę zostanie spisana notatka służbowa podpisana przez obie strony. Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie wymienić wadliwy towar na nowe rośliny tego samego gatunku oraz dostarczyć je 

Zamawiającemu na własny koszt. 

 

§4 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Nadzór nad realizacją dostawy ze strony Zamawiającego prowadzić będzie: P. ____________, tel. 

________________, e-mail: ____________ 

2. Osobą uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy będzie: P. _____________, 

tel. ________________, e-mail: ____________ 

3. Strony umowy mogą wyznaczyć inną osobę niż wymieniona w ust. 1 i 2. O dokonaniu zmiany osób, 

o których mowa w ust. 1 i 2, Strona dokonująca zmiany powiadomi na piśmie drugą Stronę. Zmiana 

osób, określonych w ust. 1 i 2,  nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

4. Dostawa, uzgodnienia i wszystkie inne informacje związane z realizacją umowy przekazywane będą 

e – mailem. Wysłanie informacji e – mailem uważać się będzie za skutecznie doręczone w dniu 

dokonania czynności.  

5. Wykonawca obowiązany jest przekazywać informację Zamawiającemu o każdej zmianie danych 

adresowych. W przypadku nie dokonania tego obowiązku korespondencja skierowana na adres, 

który aktualnie posiada Zamawiający uznana będzie za skutecznie doręczoną z datą pierwszego 

awizowania. 

 

§5 

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca zapewnia, że dostarczane rośliny będą wolne od niżej wymienionych wad 

niedopuszczalnych: 
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1) silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

2) ślady żerowania szkodników, 

3) odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

4) oznaki chorobowe, niedobory (wyżery, nienaturalne przebarwienia), 

5) zwiędnięcie, pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

6) martwice i pęknięcia kory, 

7) nienaturalne deformacje,  

8) dwupędowe korony drzew formy piennej, 

9) uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

10) uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

11) uszkodzenie pni drzew. 

2. Wykonawca zapewnia, że dostarczane rośliny będą spełniały wymagania jakościowe określone dla 

ozdobnego materiału szkółkarskiego wydane przez Związek Szkółkarzy Polskich. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanych w ramach niniejszej umowy 

roślin. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy ze szczególną starannością, przez 

osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe.  

5. Z chwilą podpisania umowy Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za osoby realizujące 

niniejszą umowę po stronie Wykonawcy, a za działania zaniechania tych osób ponosi 

odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.  

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za szkody wynikłe z zaniechania lub niestarannego działania, 

niedbalstwa oraz działań niezgodnych z przepisami dotyczącymi bhp i ppoż.  

 

§6 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach umowy, do obowiązków 

Zamawiającego należy: 

1) zapewnienie nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, 

2) odbiór przedmiotu umowy, 

3) zapłata wynagrodzenia. 

 

§7 

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 

1. Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określa się do kwoty netto: 

……………… PLN, (słownie złotych: ………………………/100). Do wyżej wymienionej kwoty 

netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w przewidzianej prawem wysokości 

stawki procentowej obowiązującej w dniu złożenia oferty, w kwocie ………… PLN, (słownie 

złotych: ……………………/100). Wartość dostawy brutto wyniesie: ……………PLN, (słownie 

złotych: ……………………/100). 

2. Wskazane przez Wykonawcę w formularzu cenowym ceny jednostkowe netto obowiązują w okresie 

trwania umowy i nie będą podlegały zmianom. 

3. Końcowa wartość dostaw zostanie określona poprzez przemnożenie ceny jednostkowej zgodnie  

z formularzem cenowym, przez rzeczywistą ilość dostarczonych i odebranych sadzonek drzew, 

palików oraz taśm mocujących. Wynagrodzenie to nie może przekroczyć kwoty brutto określonej  

w ust. 1. 

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości dostarczonych materiałów bez 

pisemnego polecenia Zamawiającego. 
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5. Rozliczenie dostawy będącej przedmiotem umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru 

sporządzonego przez przedstawiciela Zamawiającego i podpisanego przez obie strony, po każdej 

dostawie. 

6. Wykonawca wystawi faktury po każdej dostawie z uwzględnieniem następujących i informacji:  

1) Nabywca: Powiat Kętrzyński, z siedzibą: pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn (NIP 742-18-42-

131); 

2) Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, z siedzibą: ul. Bałtycka 20, 11-400 

Kętrzyn; 

3) na fakturze / rachunku Wykonawca zobowiązany jest podać datę i numer umowy (nadany przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie), której dotyczy wystawiona faktura / rachunek oraz 

wskazać rachunek bankowy zgodny z ust. 6, 

4) fakturę / rachunek należy dostarczyć do Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, 11-400 

Kętrzyn,  ul. Bałtycka 20. 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na numer rachunku bankowego Wykonawcy 

____________________w banku ____________w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury / rachunku przez Wykonawcę na kwotę 

potwierdzoną przez strony w protokole odbioru z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

Wskazany rachunek należy do Wykonawcy umowy i został dla niego utworzony wydzielony 

rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli Wykonawca jest podatnikiem 

VAT, oświadcza iż wskazany w zdaniu pierwszym rachunek bankowy zgodny jest z rachunkiem 

ujawnionym w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 

2004r. o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy nie będzie ujawniony w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawiony będzie do 

dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy widniejący w wykazie podatników VAT. 

8. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy może zostać dokonana wyłącznie w formie 

aneksu do umowy – pod rygorem nieważności. W przypadku błędnie podanego numeru rachunku 

bankowego na fakturze, ryzyko i odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

9. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia 

odsetek za opóźnienie. 

11. W przypadku rozwiązania umowy za zgodą stron lub przerwania dostawy z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić należność za wykonaną dostawę  

w wysokości stanowiącej iloczyn dostarczonych sadzonek drzew i cen jednostkowych podanych  

w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

12. Nieodebranie przedmiotu umowy stanowi podstawę zwrotu Wykonawcy faktury / rachunku. 

13. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§8 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązują je następujące kary umowne: 

1) Wykonawca zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust. 1.  

2) Zamawiający zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron 

 z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust. 1.  
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3) Wykonawca zapłaci karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – 

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia 

licząc od terminu wskazanego w § 2. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego za wykonania 

przedmiotu umowy.  

3. Niezależnie od kar umownych, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych lub, 

jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których Strony nie zastrzegły w umowie kar.  

4. Maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 30 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 umowy, określonego w dniu zawarcia umowy. 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia dostawy lub jakichkolwiek 

innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

 

§9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Od umowy można odstąpić w całości lub części w przypadku naruszenia jej postanowień przez drugą 

stronę umowy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie i staje się skuteczne  

z chwilą jego doręczenia drugiej stronie umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone w terminie 30 dni od daty ujawnienia naruszenia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy w części przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Wynagrodzenie to będzie 

stanowiło iloczyn rzeczywistych ilości wykonanych dostaw i ich cen jednostkowych wymienionych 

w formularzu cenowym powiększony o należny podatek VAT. 

 

§10 

PODWYKONAWCY, CESJA WIERZYTELNOŚCI 

1. Powierzenie czynności będących przedmiotem niniejszej Umowy osobie trzeciej, jest możliwe 

po uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej zgody Zmawiającego – pod rygorem nieważności.  

2. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie wymaga pisemnej 

zgody Zamawiającego – pod rygorem nieważności. Zamawiający uprawniony jest do wnoszenia 

uwag do umów przeniesienia wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

3. Umowa przeniesienia wierzytelności powinna zawierać numer rachunku bankowego cesjonariusza.  

 

§11 

RODO 

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

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

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Zamawiający zastrzega, że 

udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego dane osobowe winny być wykorzystywane przez 

administratora w trakcie realizacji umowy wyłącznie na potrzeby wykonania i rozliczenia przedmiotu 

zamówienia.  
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§12 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy w zakresie zmiany terminu wykonania 

zamówienia, spowodowanego obiektywnymi czynnikami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego 

lub czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, w szczególności w razie wystąpienia niemożliwych 

do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie przedmiotu umowy lub działania siły wyższej. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w formie 

pisemnej, na podstawie aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, pod rygorem 

nieważności. 

 

§13 

PROCEDURY ROZSTRZYGNIĘĆ SPORÓW 

1. Strony umowy zobowiązują się do współpracy przy realizacji jej postanowień. 

2. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy strony będą rozwiązywać w drodze 

porozumienia. 

3. Sprawy nierozwiązane podlegają rozstrzygnięciom sądu powszechnego, właściwego miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie aktualnie  

obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przepisy ustawy Kodeksu cywilnego. 

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1,  

2) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  2 egz. dla Zamawiającego oraz 1 

egz. dla Wykonawcy. 

4. Umowa niniejsza zawiera osiem (8) stron ponumerowanych i parafowanych.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DO UMÓW I ZLECEŃ 

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 osobowych) (dalej: RODO), zgodnie z art. 13 

informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, 

ul. Bałtycka 20, 11-400 Kętrzyn. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez 

powyższy adres korespondencyjny oraz adres e-mail: iod@zdp.ketrzyn.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i 

c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych oraz podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Administratora na 

podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. 

podmioty przetwarzające) jak i dostawcy usług wspierających działania Administratora oraz organy 

administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia 

sądowego). 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do czasu zakończenia trwania wiążącej 

strony umowy, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla 

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową zawarcia umowy. 

9. 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. 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DO UMÓW – DEDYKOWANA OSOBOM REPREZENTUJĄCYM 

ORAZ PRACOWNIKOM WSKAZANYM W UMOWIE 

1. Zgodnie z treścią 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 (dalej: Rozporządzenie lub 

RODO), Strony ustalają, iż w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy będę wzajemnie 

przetwarzać dane osobowe osób uczestniczących w zawarciu i realizacji niniejszej umowy. Żadna ze 

Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż zawarcie i realizacja niniejszej umowy.  

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1, zapoznały się i dysponują informacjami 

dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę na potrzeby realizacji niniejszej 

umowy, określonymi w ust. 3.  

3. Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO, Strony informują, iż: 

1) Strony Umowy są wzajemnie administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osób 

wskazanych w reprezentacji oraz osób podanych do kontaktu w ramach realizacji Umowy. 

2) Dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy, a w przypadku reprezentantów Stron 
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niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za 

koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanym 

z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy. Powyższe dane osobowe 

przetwarzane będą również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z 

przepisów rachunkowo-podatkowych). 

3) Źródłem pochodzenia danych osobowych są wzajemnie wobec siebie Strony niniejszej umowy. 

Kategorie odnośnych danych osobowych zawierają w sobie dane osobowe określone w niniejszej 

umowie lub inne dane kontaktowe niezbędne do realizacji niniejszej umowy. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez Strony przez okres realizacji niniejszej umowy, a po jej 

rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. Okresy 

te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

5) Osoby wymienione w pkt. 2 posiadają prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych; 

sprostowania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; ograniczenia 

przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich danych osobowych; wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; w sytuacjach ściśle określonych  

w przepisach RODO. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w 

pkt. 7. 

6) Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących 

narusza przepisy RODO.  

7) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych 

osobowych można kontaktować się: 

a) z ramienia  Zamawiającego mailowo, pod adresem iod@zdp.ketrzyn.pl  

b) z ramienia  Wykonawcy mailowo, pod adresem …………………………………. 

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, ich niepodanie 

może uniemożliwić jej zawarcie lub realizację. 

9) Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

10) Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla realizacji 

niniejszej umowy, może mieć miejsce wyłącznie po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony oraz z 

zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO.  

11) Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli obowiązek 

udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa; podmioty świadczące usługi 

prawne na rzecz Stron oraz inne podmioty świadczące usługi na zlecenie Stron w zakresie oraz celu 

zgodnym z niniejszą umową. 
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