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Załącznik nr 5a 

do Zapytania ofertowego 

UMOWA NR……………  (wzór)  
 

 

W dniu …….. 2022 r. w Kętrzynie pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim – Zarządem Dróg Powiatowych                            

w Kętrzynie (11-400 Kętrzyn, ul. Bałtycka 20), 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 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr Z D P / 3 2 2 0 / P / 1 1 / 2 0 2 2  o wartości nieprzekraczającej 

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

publicznych (dalej: Pzp) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) Pzp, w oparciu o  Regulamin udzielania zamówień 

publicznych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego i jednostek obsługiwanych, Zamawiający 

zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: Wykonanie pomiarów natężenia ruchu oraz widoczności na 

przejazdach kolejowo - drogowych z podziałem na 2 części: 

Część nr 1: Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego we wskazanych przez Zamawiającego 

punktach zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Kętrzynie, w zakresie szczegółowo określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia  oraz 

Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Mając na względzie regulacje ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. 

U. z 2022 r., poz. 835) (zwanej dalej Ustawą) – stanowiących regulacje prawa powszechnie obowiązującego, 

które statuują wobec tzw. podmiotów rosyjskich (tzn. podmiotów objętych / określonych dyspozycją tych 

aktów prawnych – zgodnie z poniższym) sankcje i zakazy związane z obszarem zamówień publicznych 

Wykonawca oświadcza, że w dniu zawierania umowy nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 

Ustawy i w trakcie trwania postępowania nie stanie się podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu umowy, 

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

oraz, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia. 

2. Zlecone pomiary natężenia ruchu drogowego należy wykonać w punktach wskazanych przez 

Zamawiającego zgodnie z opracowaniem pn.: „Zasady prowadzenia pomiarów ruchu i określenia 

wielkości SDRR na drogach powiatowych i gminnych” autorstwa Wydziału Sieci Drogowej i Analiz 

Ruchu Departamentu Studiów GDDKiA (Warszawa, 14 sierpnia 2018 r.).  

 

§ 3 

1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy określa się w kwocie brutto 

………… PLN (słownie złotych: ………), zawierającej podatek VAT w przewidzianej prawem wysokości 

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

………). 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. Rozliczenie nastąpi na podstawie protokołu końcowego sporządzonego przez przedstawiciela 

Zamawiającego i podpisanego przez obie strony. 

4. Podpisany protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.  

5. Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem następujących informacji: 
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1) faktura będzie wystawiona w następujący sposób:  

- Nabywca: Powiat Kętrzyński, z siedzibą: pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, NIP: 742-18-42-131, 

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

2) na fakturze Wykonawca zobowiązany jest podać datę i numer umowy (nadany przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Kętrzynie), której dotyczy wystawiona faktura oraz wskazać rachunek bankowy 

zgodny z ust. 6; 

3) faktury należy dostarczyć do Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, 

ul. Bałtycka 20. 

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

……………………. w banku ……………….., w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 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 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę 

rachunek bankowy nie będzie ujawniony w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie 

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

7. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy może zostać dokonana wyłącznie w formie aneksu do 

umowy – pod rygorem nieważności. W przypadku podania błędnego rachunku bankowego, ryzyko                   

i odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

8. Strony zastrzegają sobie prawo do odsetek za należności niewypłacone w terminie w wysokości 

ustawowej. 

9. Nieodebranie przedmiotu umowy stanowi podstawę zwrotu Wykonawcy faktury. 

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

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 15.11.2022 r. 

2. Wykonawca w terminie określonym w ust. 1 paragrafu, przekaże Zamawiającemu kompletnie  

i prawidłowo wykonane pomiary obejmujące wszystkie punkty pomiarowe a także wykonane 

opracowanie zestawiające wyniki i wypełnione formularze w 2 egz. (wersja papierowa) oraz w wersji 

elektronicznej (płyta CD).   

Przekazanie przez Wykonawcę kompletu opracowania potwierdzone zostanie protokołem zdawczo – 

odbiorczym. 

3. Podpisanie protokołu odbioru końcowego usługi nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu 

opracowania i po sprawdzeniu przez Zamawiającego zgodności opracowania z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia i złożoną Ofertą Wykonawcy. W przypadku braku tej zgodności Wykonawca jest 

zobowiązany do uzupełnienia Przedmiotu umowy w terminie 7 dni; po uzupełnieniu przez Wykonawcę 

wskazanych przez Zamawiającego braków, Zamawiający ponownie sprawdzi zgodność opracowania                     

z Opisem Przedmiotu Zamówienia i złożoną Ofertą Wykonawcy. W przypadku zgodności – podpisze 

protokół, w przypadku braku zgodności – przedmiot umowy zostanie ponownie zwrócony do 

uzupełnienia. 

4. Podpisany przez strony umowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, stanowi potwierdzenie 

wykonania usługi i podstawę do wystawienia faktury.  

 

§ 5 

1. Wykonawca wyznacza Przedstawiciela Wykonawcy w osobie: P. ………………, tel.: ……………,  

e-mail: …………… 

2. Zamawiający wyznacza Przedstawiciela Zamawiającego w osobie: P. …….………, tel.: …………………,  

e-mail: …………… 

 

§ 6 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) odbiór usług, 

b) zapłata wynagrodzenia. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
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a) wykonanie prac zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów oraz ewentualnymi wskazówkami 

i zaleceniami Przedstawiciela Zamawiającego; 

b) zapewnienie wykonania usług objętych umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia; 

c) wykonywanie usług zgodnie z wszelkimi postanowieniami i uzgodnieniami właściwych podmiotów 

i organów dotyczących realizowanych prac; 

d) informowanie przedstawiciela Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 

na jakość lub termin zakończenia usług. 

4. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie w każdym czasie kontroli 

realizowanych usług oraz innych okoliczności dotyczących realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 7 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego 

wszelkie majątkowe prawa autorskie związane z przedmiotem umowy, przy uwzględnieniu wszelkich 

pól eksploatacji wskazanych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

– powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy. 

2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 następuje na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie używania, 

b) w zakresie wykorzystania w całości lub części dokumentacji oraz dokonywania jej zmian, 

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dowolną techniką,  

d) wykorzystywania dokumentacji do tworzenia dodatkowych niezbędnych opracowań, 

e) rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt. a - d np. publicznego 

udostępniania.  

3. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie. Zamawiającemu 

przysługuje prawo rozporządzania i korzystania z dokumentacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz poza jej granicami. 

4. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji nastąpi w dniu podpisania protokołu zdawczo – 

odbiorczego o którym mowa w § 4 ust.2. 

 

§ 8 

1. Strony postanawiają, że obowiązują je kary umowne, naliczane w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  

10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1; 

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego w § 4 ust. 1. 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy – w wysokości                  

0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego 

od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie. 

3)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 

ust. 1. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego   

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach określonych                  

w Kodeksie cywilnym. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego za wykonanie  

przedmiotu umowy. 

4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy lub jakichkolwiek 

innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 
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§ 9 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności z niniejszej umowy na 

osoby trzecie pod rygorem nieważności. Zamawiający uprawniony jest do wnoszenia uwag do umów 

przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

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

Zmiana rachunku bankowego cesjonariusza powinna następować aneksem do umowy cesji. 

 

§ 10 

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

spowodowana 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 aneksu 

podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, pod rygorem nieważności. 

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

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy bez 

naliczania kar umownych. 

 

§ 11 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez niego 

wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy  

w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 10 dni roboczych                        

i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni roboczych od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania, 

3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

znacznej części. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności                            

i zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, drugiej stronie umowy. 

 

       § 12 

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.  

 

§ 13 

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 nie rozwiązane podlegają rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Formularz Cenowy – załącznik nr 1. 
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3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. dla 

Wykonawcy. 

4. Umowa niniejsza zawiera ……….. (….) ponumerowanych stron + załączniki. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZLECENIOBIORCÓW                                                                                                

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, informujemy, 

że:  

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

z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 20. 

2. wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się: listownie na adres siedziby 

administratora oraz przez e-mail: iodo@zdp.ketrzyn.pl  

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane  

w następujących celach: 

a) związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 

b) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

c) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, 

d) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

a) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem 

umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

wynikająca m.in. z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy  

o systemie ubezpieczeń społecznych i innych.  

c) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

a) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 

b) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią  

z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. 

Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące 

kryteria: 

a) czasu obowiązywania umowy, 

b) przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, 

c) okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 

8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych, 

c) żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana 

zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną 

sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie 

usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, 

f) przenoszenia swoich danych osobowych, 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania 

zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan 

wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-

mailowy. 

10.  Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

 

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 
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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 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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