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UMOWA 

Nr …………................ 

w sprawie zamówienia udzielanego na dostawę sprzętu i wyposażenia w ramach projektu 

„Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA” 

 

zawarta w Krotoszynie, w dniu ….........……, pomiędzy: 

Związek Międzygminny “EKO-SIÓDEMKA” w Krotoszynie 

ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn  

NIP: …………………………………………..; REGON: ……………………………………..; KRS: ……………………………………… 

reprezentowaną przez: 

1) ……… 

2) ……… 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

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

zwanym/ zwaną dalej Wykonawcą 

zwanymi w dalszej częścii łącznie Stronami lub osobno Stroną. 

 

W wyniku wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, 2020 poz. 1086), zostaje 

udzielone niniejsze zamówienie, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia ……………., a Strony zawierają 

Umowę o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie dostawy sprzętu i wyposażenia w ramach zamówienia 

publicznego pn. „Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego 

EKO-SIÓDEMKA”,  

      Część nr ... : .........................................................................................................................., 

w zakresie szczegółowo opisanym w załączniku nr 2 do umowy – opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej 

„OPZ”, (część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”). 

2. Przedmiot umowy wykonany będzie  zgodnie z zakresem, warunkami i zasadami określonymi w  załączniku 

nr 2 do umowy –OPZ oraz pozostałymi postanowieniami umowy. 
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§ 2 

Termin realizacji 

Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszej umowy do dnia ……….............…… r.  

 

§ 3 

Miejsce i warunki dostawy 

Wykonawca dostarczy oraz uruchomi przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko we wskazanych przez 

Zamawiającego w SIWZ lokalizacjach. 

 

§ 4 

Wartość zamówienia i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą całkowite 

ryczałtowe wynagrodzenie (z podatkiem VAT) w wysokości : 

1) Część I: ……………………….. PLN (słownie: …………………………………………………………. PLN), 

2) Część II: ……………………….. PLN (słownie: …………………………………………………………. PLN), 

3) Część III: ……………………….. PLN (słownie: …………………………………………………………. PLN), 

4) Część IV: ……………………….. PLN (słownie: …………………………………………………………. PLN), 

 (do uzupełnienia odpowiednio w zakresie danej części przedmiotu zamówienia, której umowa dotyczy) 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne mu zgodnie z ust.1 wynagrodzenie po wystawieniu przez 

Wykonawcę faktury obejmującej całość wynagrodzenia za realizowaną i zaakceptowaną przez 

Zamawiającego dostawę. 

3. Faktury VAT z niniejszej umowy wystawiane będą przez Wykonawcę na Zamawiającego. 

4. Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów usług i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania 

faktur VAT i posiada numer NIP 621-181-22-06. 

5. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość kosztów związanych z realizacją umowy zgodnie z zapisami OPZ. 

6. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół, o którym mowa w § 5 umowy.  

7. Zapłata faktury, wystawionej zgodnie z umową, nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze, w terminie ......... dni (zgodnie z ofertą przetargową) od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury 

do siedziby Zamawiającego. 

 

§ 5 

Warunki odbioru 

1. W zakresie przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu 

jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją, (zgodnie z ofertą przetargową). 

2. Wykonawca wraz z przedmiotem umowy przekaże Zamawiającemu wymagane dokumenty, o których mowa 

w OPZ. 
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3. Zamawiający dokona odbioru każdego z poszczególnych elementów umowy odrębnie, z udziałem 

Wykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru. Strony zgodnie 

dopuszczają możliwość dokonywania częściowych odbiorów. 

4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołów odbioru (wzór - załącznik nr 3 do umowy) 

sporządzonych dla każdego elementu odrębnie  w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

5. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

ich usunięcia w wyznaczonym terminie (w tym poprzez dostarczenie nowego, wolnego od wad przedmiotu 

dostawy). 

6. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o usunięciu wad i gotowości do ponownego odbioru 

przedmiotu umowy. 

7. Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeżeli stwierdzone wady 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy – do czasu ich usunięcia. 

8. Zamawiający i Wykonawca wyznaczają osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia: 

a) po stronie Zamawiającego: ……………………………… tel. ………………………… 

b) po stronie Wykonawcy: ………………………………… tel. ……………………….. 

 

§ 6 

Ubezpieczenie dostawy 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej w czasie trwania umowy. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin określony w §2 niniejszej umowy w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy nastąpi z winy Wykonawcy i przekroczy 10 dni, 

Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi w 

wysokości 100 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad, 

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

z kwotą naliczonych kar umownych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość faktycznie 

poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 
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§ 8 

Zmiany lub uzupełnienia 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod 

rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, jednakże Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do 

treści oferty na podstawie n/w warunków: 

1) Zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w Umowie, w tym terminu wykonania przedmiotu 

Umowy. Termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu lub skróceniu, w związku z 

wystąpieniem następujących okoliczności w szczególności: 

a) z powodu zmiany terminów Projektu nr POIS.02.02.00-00-0015/17-00 pn.: „Budowa                         

i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA”, okresu kwalifikowania 

wydatków lub okresu obowiązywania Umowy na dofinansowanie, 

b) z powodu działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na wykonanie niniejszej umowy, np. 

klęski żywiołowej, strajki, stan epidemii, 

c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

d) zmiany terminu zakończenia robót budowlanych, wymaganych do rozpoczęcia dostaw, 

e) z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, z wyłączeniem warunków atmosferycznych 

typowych dla danej pory roku, które uniemożliwiają realizację przedmiotu Umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi normami); 

f) z powodu wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn uzasadnionych ważnym 

interesem Zamawiającego, 

g) w przypadku zmiany sposobu spełnienia świadczenia; 

2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia, zmiany parametrów realizowanego zamówienia wraz ze 

wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z wprowadzoną zmianą w tym: zmiana terminu 

realizacji i/lub zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia w przypadku: 

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności: 

(1) może obniżyć koszt realizacji przedmiotu Umowy lub przyszłej eksploatacji, 

(2) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu Umowy, 

(3) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu Umowy, 

(4) może przyczynić się do usprawnienia jego właściwości użytkowych, podniesienia efektywności 

działania, 

(5) może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania 

przedmiotu Umowy, 

b) zmian jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiany 

technologii, jeśli jest to uzasadnione dla prawidłowego wykonania prac; 

3) inne dopuszczalne zmiany umowy: 

a) siła wyższa (np. klęski żywiołowe, strajki, stan epidemii), uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z warunkami Umowy, 
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b) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia pociągającą za sobą konieczność zmiany zakresu, sposobu wykonania 

przedmiotu Umowy, terminu jej wykonania bądź wynagrodzenia, 

c) zmiana stawki podatku VAT – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie 

podatku VAT, 

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za 

wszystkie spełnione świadczenia, 

e) z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; 

f) gdy zmiany Umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i 

liczbowych, zmiany układu graficznego Umowy, numeracji jednostek redakcyjnych, śródtytułów lub 

uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy, 

g) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego lub wspólnotowego 

oraz wytycznych, zaleceń i dokumentów programowych Funduszu Spójności, z których treści wynika 

konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy; 

h) zmiany innych warunków Umowy, jeżeli w chwili zawarcia Umowy nie znane były fakty mające na nie 

wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla 

Zamawiającego; 

i) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z umów, wytycznych, zaleceń, decyzji lub 

innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje finansujące Projekt lub inne organy 

publiczne albo sądy, 

j) w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności umowy na 

dofinansowanie, 

k) w przypadku nieotrzymania, uchylenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia nieważności decyzji o 

udzieleniu dofinansowania Projektu, 

l) podczas wykonania przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub 

doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy, 

m) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została ona 

zawarta, 

n) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy bez 

dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w na etapie 

zawierania Umowy, 

o) w przypadku zmiany podwykonawcy. 

p) zaszły okoliczności przewidziane w art. 144 ust.1 pkt. 2) – pkt 6) ustawy Pzp. 

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest nieważna. 

4. Prawa i obowiązki wynikające z umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia mogą być 

przeniesione na rzecz osób trzecich, wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia w 

realizacji przedmiotu umowy. 
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§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy / dot. cz. I i II/ 

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: 

………………….. zł (słownie: ……………………………………..….….) w formie: ……………………….., 

przy czym zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w 

jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 

275 z ze zm.). 

2.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 

o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, że zmiana formy zabezpieczenia jest 

dokonywana wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

3. Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez obie strony 

protokołu, o którym mowa w § 5 umowy. 

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 

zabezpieczenia. 

5. Kwota, o której mowa w ust. 4, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

6. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie gwarancji i rękojmi – nie 

usuniętych w wyznaczonym terminie – Zamawiający dokona potrącenia z zabezpieczenia kwoty, która będzie 

odpowiednia do charakteru wad lub odpowiadać będzie kosztowi usunięcia tychże wad. 

§ 10 

Warunki gwarancji jakości i rękojmi 

1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości w wymiarze ……… miesięcy (zgodnie z oferta przetargową), liczonych od 

dnia następnego po dacie odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 5 umowy. 

Strony ustalają, że okres gwarancji jest równy okresowi rękojmii. 

2. Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy lub w serwisie – przy czym 

dostawa przedmiotu umowy objętego wadą dokonywana będzie do serwisu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawca zapewnia, że reakcja na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty 

zgłoszenia wad, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wady, a jeżeli 

wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty 

zgłoszenia wady. 

4. Jeżeli w ramach gwarancji jakości Wykonawca dokona usunięcia wad istotnych, termin gwarancji jakości 

będzie biegł na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji jakości ulegnie 

przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 
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5. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 7 dni od 

daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady. 

6. Pomimo wygaśnięcia gwarancji jakości lub rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad, które 

zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji jakości lub rękojmi. 

7. Pozostałe warunki gwarancji jakości i rękojmi zawarte zostały w OPZ. 

 

§ 11 

Rozstrzyganie sporów 

1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji umowy, dla których Strony nie znajdą 

polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 12 

Podwykonawstwo 

 

(w przypadku, gdy zamówienie będzie realizowane przy udziale podwykonawców) 

1. Zakres przedmiotu umowy, który Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców: 

1) ............................................................................................................................ 

2) .......................................................................................................................... 

2. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz 

podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były jego 

własne działania czy uchybienia.  

4. Na zadania wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 

5. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania 

finansowe Wykonawcy wobec jego podwykonawców. 

 

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w zakresie dostawy 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 powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, jedynie za wykonaną część umowy. 

2. Zamawiający może natychmiast odstąpić od umowy, gdy: 

1) zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy, 

2) w przypadku braku uzyskania prze Zamawiającego decyzji w przedmiocie przyznania lub w przypadku 

odmowy przyznania środków z budżetu Unii Europejskiej. 
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§ 14 

Forma umowy 

1. Umowę sporządzono w formie pisemnej w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) Załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy, 

2) Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), 

3) Załącznik nr 3: Wzór protokołu odbioru, 

4) Załącznik nr 4: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych. 

3. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają zapisy dokumentacji 

projektowej. 

WYKONAWCA                                                       ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 3 do Umowy ……….......... 

 

Związek Międzygminny “EKO-SIÓDEMKA” w Krotoszynie 

ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn 

Tel.  +48 62 722 66 32, Fax.  +48 62 590 32 66, e-mail: eko7@krotoszyn.pl  

Strona internetowa: www.eko7.krotoszyn.pl  
 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU (ILOŚCIOWEGO I JAKOŚCIOWEGO) 

WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

BEZ ZASTRZEŻEŃ/ Z ZASTRZEŻENIAMI – WZÓR 

z dnia …………………. do umowy nr …………../2020 z dnia …………….. 

 

Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach projektu 

„Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz                      

z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA” 

 

Zamawiający:  Związek Międzygminny “EKO-SIÓDEMKA” w Krotoszynie 

ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn 

  ze strony którego przyjmującym jest: ……………………………… 

Wykonawca:  ............................................................. 

ze strony którego przekazującym jest: ……………………………… 

 

I. Kompletność dostawy.  

W skład dostawy wchodzą (należy wyszczególnić): 

1. ……………………… 

2. ……………………… 

3. ……………………… 

II. Dokumentacja przekazana wraz z przedmiotem zamówienia: 

1. ……………………… 

2. ……………………… 

3. ……………………… 

III. Jakość dostarczonych sprzętów (ewentualne wady lub usterki): ………………..………...………… 

IV. Poprawność montażu: …………………………………………………………….……..………...………… 

V. Poprawność działania zamontowanych sprzętów: ……………………..…………..………...………… 

VI. Zastrzeżenia  ……………………………………………………………………..………............………… 

 

ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 

http://www.eko7.krotoszyn.pl/
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Załącznik nr 4 do Umowy …………............  

 

miejscowość, data …………………. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Zgodnie z art. 14 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 119/1 z 4.5.2016 r. (dalej jako 

„RODO”), informuję, że: 

1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych, takich jak ………………………………., jest Związek 

Międzygminny “EKO-SIÓDEMKA” w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, zwany dalej 

także Administratorem, w imieniu i na rzecz której działa ...-............, tel. ……………………… e-mail 

………………………, 

2) Pani/ Pana dane osobowe zostały pozyskane od ........................ i przetwarzane będą w oparciu 

o prawnie uzasadniony interes Spółki mający na celu wykonanie umowy zawartej z ..........., w tym w 

celu dochodzenia roszczeń i  obrony przed roszczeniami, w szczególności w postępowaniu przed sądami, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3) Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą:  

a) organy Spółki, 

b) pracownicy Spółki, osoby lub firmy  zewnętrzne  dostarczające i wspierające systemy 

teleinformatyczne Spółki (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, jak 

i systemy informatyczne), świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki – na mocy 

stosownych upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy 

zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających ochronę danych, 

c) organy publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania. 

4) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, jakie 

może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora, zaś zakresie 

niezbędnym do rozliczeń z urze  dem skarbowym przez okres przedawnienia zobowia  zań podatkowych. 

5) W zakresie oraz na zasadach wynikających z RODO Pani/ Pan posiada prawo: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 

c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art. 17 ust. 3 Rozporządzenia; 

d) na podstawie art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia; 

e) na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

6) Mając na uwadze podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, nie przysługuje Państwu 

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

7) Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących - narusza przepisy RODO. 

8) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego to jest poza Europejski Obszar 

Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. 

9) Państwa dane będą przetwarzane zarówno  sposób niezautomatyzowany, jak i w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, przy czym nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby 

zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to 

istotnie wpływać na Państwa sytuację. 

 


