Załącznik Nr 5 - Wzór umowy po modyfikacji z dnia 24.05.2019 r.

U M O W A Nr ______ /2019/ZP
na dzierżawę, dostawę i montaż zbiornika kriogenicznego na ciekły azot oraz dostawy ciekłego
azotu dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach
zawarta w dniu __________ 2019 r. w Poddębicach, pomiędzy:

„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach
ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice
Prezesa Zarządu

Reprezentowanym przez: (imię i
nazwisko osoby reprezentującej firmę)

prof. nadzw. dr hab. n. med. Jana Krakowiaka

KRS

wpisanym pod numerem 0000384815 XX Wydziału Krajowego Rejestru
Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

NIP:

828-14-09-238

REGON:

101075971

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a:

Reprezentowanym przez: (imię i
nazwisko osoby reprezentującej firmę)
KRS lub
odpowied
ni rejestr:
NIP:
REGON:

zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą”,

Umowa jest wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod numerem 548746-N-2019 w dniu 17.05.2019 r. opartego na przepisach
Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
§1
Przedmiotem umowy jest dzierżawa, dostawa i montaż zbiornika kriogenicznego na ciekły azot
oraz dostawy ciekłego azotu dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach w
ilościach oraz cenie określonych w Pakiecie nr 1 w Formularzu asortymentowo - cenowym PCZ/ZP/3330/11/2019
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Załącznik Nr 2 do SIWZ (stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy) oraz zgodnie z
Wymaganiami dotyczącymi zbiornika kriogenicznego na ciekły azot - Załącznik Nr 7 do SIWZ
(stanowiacym Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy).

1.
2.

3.
4.

5.

1.
2.

3.

4.

1.
2.

§2
Dostarczany ciekły azot winien być wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.)
Wykonawca zapewni transport, posadowi, zamontuje i uruchomi zbiornik kriogeniczny w
Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 16 w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego oraz przekaże jako przedmiot dzierżawy w ciągu 7 dni od
podpisania umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace instalacyjne zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami.
Wykonawca gwarantuje, że wydzierżawiony zbiornik będzie dopuszczony do eksploatacji
przez Urząd Dozoru Technicznego oraz przez okres trwania umowy będzie pod nadzorem
Urzędu Dozoru Technicznego.
Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy dostarczy książkę dozoru technicznego
UDT z aktualną decyzją o dopuszczeniu zbiornika do eksploatacji.
§3
Dostawy ciekłego azotu będą polegały na dostarczaniu przez Wykonawcę ciekłego azotu
samochodem - cysterną i przelaniu do zbiornika kriogenicznego.
Realizacja dostaw ciekłego azotu będzie odbywać się sukcesywnie w zależności od potrzeb
zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy wg wskazań urządzeń monitorujących na
podstawie prowadzonego w centrum dystrybucji wykonawcy monitoringu poziomu cieczy
w zbiorniku, bez uprzedniego wezwania przez Zamawiającego. Dostawa ciekłego azotu
musi odbywać się w sposób zapewniający ciągłość zasilania ciekłym azotem pracujących
urządzeń Zamawiającego.
Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywać się do siedziby Zamawiającego, w dni
robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach 8.00 – 15.35. Planowaną dostawę Wykonawca
musi zgłaszać do Działu Technicznego z jednodniowym wyprzedzeniem.
Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących
europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich
aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących
normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich
norm, polskich aprobat technicznych.
§4
Wszelkie szkody powstałe podczas dostawy przedmiotu umowy transportem Wykonawcy
oraz montażu, obciążają Wykonawcę.
Faktyczna ilość ciekłego azotu zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
Określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SIWZ ilości asortymentu stanowią
ilości maksymalne i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zakupienia u
Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
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W przypadku braku realizacji dostaw, a także w przypadku uchybienia terminowi o którym
mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy - Zamawiający ma prawo dokonać zakupu produktu we
własnym zakresie u innego dostawcy i obciążyć Wykonawcę różnicą pomiędzy ceną za
określone produkty wynikającą z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu
trzeciego u którego dokonano zakupu. Powyższe nie zmienia uprawnień Zamawiającego do
naliczenia kar umownych określonych w § 9 ust. 1 ppkt. 1.1, 1.2 umowy.
§5
Ewentualne reklamacje dostaw z tytułu jakości lub ilości dostarczonego towaru składane
będą Wykonawcy za pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem transmisji niezwłocznie po
ich stwierdzeniu przez Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 3
dni roboczych od chwili złożenia reklamacji, a w przypadku braku odpowiedzi reklamację
uważać się będzie w całości uznaną przez Wykonawcę.
W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2
dni roboczych od chwili uznania reklamacji wymienić towar na wolny od wad bądź
uzupełnić braki ilościowe na własny koszt.
§6
Przekazanie w dzierżawę zbiornika kriogenicznego nastąpi po jego dostarczeniu,
zamontowaniu i podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru,
stanowiącego jednocześnie protokół oddania w dzierżawę.
W przypadku stwierdzenia fabrycznych wad/uszkodzeń, podczas każdorazowego odbioru
zbiornika kriogenicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany na własny koszt i
we własnym zakresie uszkodzonego zbiornika, w terminie 3 dni roboczych od daty
stwierdzenia wad/uszkodzeń. Fakt ten zostanie opisany w protokole odbioru, podpisanym
przez obydwie strony umowy.
Wykonawca na własny koszt będzie prowadził niezbędne konserwacje i przeglądy
dzierżawionego zbiornika w okresie obowiązywania umowy.
W okresie obowiązywania umowy Wykonawca gwarantuje bezpłatny, całodobowy serwis
techniczny zbiornika na ciekły azot świadczony przez:
....................................................................................................................................................................
W przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewnia inne urządzenie do przechowywania
azotu na czas naprawy zbiornika.
§7
Osobą upoważnioną do kontaktów, a także do odbioru przedmiotu umowy ze strony
Zamawiającego jest:
Kierownik Działu Technicznego – mgr inż. Dariusz Wieczorkiewicz
Pracownicy Działu Technicznego – mgr inż. Jacek Witczak, mgr Tomasz Myszka
tel. 43 828 82 26, fax. 43 828 82 55.
Zamawiający udostępnia powyższe dane wyłącznie w celu wskazanym w § 7 ust. 1.
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3.

1.

Do kontaktów ze strony Wykonawcy upoważniony jest:
...........................................................................
imię, nazwisko, numer telefonu, faxu
Strona poinformuje drugą stronę niniejszej umowy o każdorazowej zmianie osoby
uprawnionej do kontaktów, zmianie jej danych, a w szczególności zmiany numerów
telefonów.
§8
Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę podaną odpowiednio do każdego
przedmiotu zamówienia wymienionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy w
maksymalnej wysokości ogółem:
Wartość netto:

zł
zł

słownie:
Wartość brutto:

zł
zł

słownie:
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Całkowita wartość netto umowy nie może ulec zwiększeniu podczas jej trwania.
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na podstawie faktur wystawianych przez
Wykonawcę:
a) po każdej dostawie azotu ciekłego,
b) z tytułu miesięcznego czynszu dzierżawnego zbiornika.
Zamawiający wymaga dostarczenia faktury w jednym egzemplarzu oraz aby faktura
zawierała cenowe oraz ilościowe rozliczenie przedmiotu zamówienia wymienionego w
załączniku nr 1 do umowy.
Potwierdzeniem odbioru dostawy ciekłego azotu jest złożenie na fakturze lub dokumencie
WZ, pod pieczątką firmową kupującego podpisu przez osobę, która faktycznie towar od
Wykonawcy odebrała.
W przypadku dołączania do dostawy tylko dokumentu WZ, Wykonawca niezwłocznie
prześle fakturę pocztą.
Termin płatności:
a) za każdorazową dostawę i transport ciekłego azotu, wykonaną zgodnie z umową,
wynosi …… (30, 45, 60 dni zgodnie z ofertą Wykonawcy – zapis zostanie doprecyzowany po
wyborze Wykonawcy), od dnia doręczenia oryginału faktury Zamawiającemu,
b) z tytułu czynszu dzierżawnego zbiornika na ciekły azot - 30 dni licząc od ostatniego dnia
miesiąca, którego płatność dotyczy, na podstawie faktur VAT doręczonych
Zamawiającemu.
c) w pierwszym i ostatnim miesiącu dzierżawy, jeżeli nie będzie ona obejmować całego
miesiąca kalendarzowego czynsz za dzierżawę zbiornika płatny będzie proporcjonalnie
do ilości dni korzystania ze zbiornika.
Dniem dokonania płatności jest dzień uznania rachunku Wykonawcy. Forma płatności –
przelew na wskazane przez Wykonawcę konto.
Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności
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4.

przysługujących mu względem Zamawiającego.
Strony wyłączają możliwość poręczenia zobowiązań Zamawiającego wynikających z
niniejszej umowy przez osoby trzecie.

§9
Wykonawca będzie zobowiązany, na pisemne wezwanie Zamawiającego, zapłacić mu,
tytułem odszkodowania kary umowne z następujących tytułów i w następujących
wysokościach:
1.1 za zwłokę w dostarczeniu ciekłego azotu, – w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy
dzień zwłoki licząc od dnia osiągnięcia minimalnego poziomu napełnienia zbiornika
zgodnie z wymaganiami technicznymi zbiornika,
1.2 za zwłokę w dostarczeniu ciekłego azotu wolnego od wad po pozytywnym rozpatrzeniu
reklamacji – w wysokości 0,2% wartości brutto reklamowanego asortymentu za każdy
dzień zwłoki,
1.3 za zwłokę w dostarczeniu, posadowieniu, zamontowaniu i uruchomieniu zbiornika w
terminie o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy – w wysokości 0,2% wartości
brutto umowy za każdy dzień zwłoki,
1.4 za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto
niezrealizowanej części umowy,
1.5 w przypadku niezrealizowania dostawy ciekłego azotu po przekroczeniu 7 dni od dnia
osiągnięcia minimalnego poziomu napełnienia zbiornika – w wysokości 5% wartości
brutto umowy. W tej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy z winy
Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu.
Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy kary umowne za zwłokę w odbiorze
zamówionej zgodnie z zapotrzebowaniem partii towaru – w wysokości 0,2% wartości brutto
tej partii za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych i wymagalnych kar umownych z
należności przysługujących Wykonawcy.
Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie będzie pokrywać poniesionej szkody,
strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na podstawie przepisów kodeksu
cywilnego.
§ 10
Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznego odstąpienia od umowy w przypadku,
gdy Wykonawca został przez Zamawiającego obciążony dwukrotnie karami określonymi w
§ 9 ust. 1 ppkt. 1.1, 1.2 i 1.3.
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 formie pisemnej pod rygorem nieważności w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Zamawiający odstąpi od umowy w wypadku określonym w ust. 2 w terminie 1 miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i poinformowaniu o tym fakcie
Wykonawcy.
Wykonawca może odstąpić od umowy z ważnej przyczyny w terminie 3-miesięcznym od
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5.

1.
2.

powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu. Zamiar odstąpienia Wykonawcy musi być
poprzedzony pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 2
miesiące przed planowanym odstąpieniem.
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie zapłaty za część
umowy zrealizowaną do daty odstąpienia od umowy.
§ 11
Zamawiający zastrzega sobie stałość cen przez okres obowiązywania umowy poza niżej
określonymi przypadkami.
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
a) zakupu przedmiotu umowy po cenach jednostkowych niższych niż przedstawionych w
ofercie z zachowaniem wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, np. w
przypadku okresowych obniżek cenowych stosowanych przez producentów,
dystrybutorów. Strony uzgadniają, że w tym okresie dostawy i usługi wyszczególnione
w załączniku nr 1 do umowy będą realizowane przez Wykonawcę po cenach niższych,
uwzględniających obniżkę cenową, po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego
w formie pisemnej;
b) zmiany stawki podatku VAT które to obowiązują z chwilą wprowadzenia ich
stosowanymi przepisami. W tym przypadku cena jednostkowa netto nie ulega zmianie;
c) zaprzestania produkcji ciekłego azotu będącego przedmiotem umowy. W takim
przypadku Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego tj. w terminie do 7 dni licząc
od dnia zaprzestania produkcji, potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania
wytwarzania produktu oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji zamiennika
takiego produktu o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w przetargu w cenie
zaoferowanej za przedmiot umowy w przetargu lub cenie korzystniejszej dla
Zamawiającego niż w przetargu wraz z dokumentami wymaganymi w SIWZ dla danego
asortymentu. Zmiana umowy w tym zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu
przez Zamawiającego propozycji zamiennika. W przypadku dwukrotnego braku
pisemnej akceptacji Zamawiającego na zaproponowany produkt zamienny, Zamawiający
ma prawo dokonać zakupu produktu we własnym zakresie u innego dostawcy i
obciążyć Wykonawcę różnicą pomiędzy ceną za określony produkt wynikającą z
niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego u którego dokonano
zakupu. Powyższe nie zmienia uprawnień Zamawiającego do naliczenia kar umownych
określonych w §9 ust. 1 ppkt. 1.1, 1.2 lub 1.5 umowy;
d) nastąpiła zmiana danych pomiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń,
przejęć itp.);
e) obniżenia ceny przedmiotu przez Wykonawcę;
f) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zamiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę co zostanie przez Wykonawcę
udowodnione. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formie pisemnej z 7 –
dniowym wyprzedzeniem, w jakim zakresie zmiana ta będzie miała wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie polegała na podwyższeniu

PCZ/ZP/3330/11/2019

Str. 6 z 9

Załącznik Nr 5 - Wzór umowy po modyfikacji z dnia 24.05.2019 r.

3.

4.

wynagrodzenia Wykonawcy o wartość równą dodatkowym kosztom, które Wykonawca
wykaże, iż poniesie w związku ze wskazaną powyżej zmianą przepisów prawa.
Przedmiotowa zmiana zostanie dokonana w formie pisemnej w drodze aneksu pod
rygorem nieważności i obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w
którym obowiązywać zacznie zmieniona wysokość minimalnego wynagrodzenia za
pracę;
g) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
co zostanie przez Wykonawcę udowodnione. Wykonawca zobowiązany jest do
wykazania w formie pisemnej z 7 – dniowym wyprzedzeniem, w jakim zakresie zmiana
ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta
będzie polegała na podwyższeniu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość równą
dodatkowym kosztom, które Wykonawca wykaże, iż poniesie w związku ze zmianą
regulacji prawnych. Przedmiotowa zmiana zostanie dokonana w formie pisemnej w
drodze aneksu pod rygorem nieważności i obowiązywać będzie od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym obowiązywać zaczną zmienione zasady
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym;
h) zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co
zostanie przez Wykonawcę udowodnione. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania
w formie pisemnej z 7 – dniowym wyprzedzeniem, w jakim zakresie zmiana ta będzie
miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie
polegała na podwyższeniu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość równą dodatkowym
kosztom, które Wykonawca wykaże, iż poniesie w związku ze zmianą regulacji
prawnych. Przedmiotowa zmiana zostanie dokonana w formie pisemnej w drodze
aneksu pod rygorem nieważności i obowiązywać będzie od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym obowiązywać zacznie zmieniona wysokość składki na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne.
Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzenie zmian i postanowień umowy
innych niż wyżej, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru.
Wszelkie zmiany (inne niż opisane w ust. 2, 3) niniejszej umowy mogą być dokonywane za
zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12
Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami, bez udziału podwykonawców / przy
udziale podwykonawców*
Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom wykonanie zamówienia w częściach:
___________________________________________________________________________
(Zapis zostanie doprecyzowany po wyborze Wykonawcy)
Zlecenie wykonania dostaw podwykonawcom określonych w niniejszym paragrafie nie zmienia
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części dostawy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników.
§13
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1.

2.

Realizacja przedmiotu umowy będzie się odbywać przez okres 24 miesięcy od daty
podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania kwoty umowy brutto, o
której mowa w § 8 pkt 1.
W przypadku niewykorzystania kwoty umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego
tytułu żadne roszczenia.

§ 14
Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie
formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i
upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania
właściciela lub współwłaścicieli firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie
przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez
Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę.
§ 15
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień
publicznych i kodeksu cywilnego.
§ 16
Ewentualne spory mogące wynikać na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez Sąd
rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 17
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04. maja 2016, str. 1), dalej „RODO”, Zarząd Spółki PCZ informuje:
a) Administratorem Danych Osobowych pozyskanych od uczestnika postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego jest Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z
siedzibą w Poddębicach (99-200) ul. Mickiewicza 16. (dalej Administrator);
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: sekretariat@nzozpcz.pl lub na adres
pocztowy Administratora;
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C) RODO w celu
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dzierżawa, dostawa i
montaż zbiornika kriogenicznego na ciekły azot oraz dostawy ciekłego azotu dla „Poddębickiego
Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”, numer postępowania: PCZ/ZP/3330/11/2019;
d) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa; w tym na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp);
e) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, na okres przechowywania liczy się od dnia zakończenia czasu trwania
umowy;
f) obowiązek podania przez uczestnika postępowania danych osobowych bezpośrednio go
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym przepisami ustawy Pzp;
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konsekwencje niepodania określonych danych wynikają wprost z ustawy Pzp;
g) uczestnikowi postepowania przysługuje prawo żądania od Administratora: uzyskania
kopii swoich danych osobowych; dostępu do nich; ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzani; przenoszenia danych; cofnięcia w
dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie; wniesienia skargi do organu
nadzorczego;
h) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania i nie będą przekazywane do państw trzecich.
§ 18
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:
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