
Załącznik nr 2 do SIWZ 
Umowa  

 
zawarta w dniu …………………. r. w  Bełchatowie pomiędzy: 
 
”EKO–REGION” Sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97–400 Bełchatów ul. Bawełniana 18; Sąd 
Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000005790; 
nr NIP 769–19–17–979; wysokość kapitału zakładowego 71 213 000, 00 zł, którą reprezentują: 

1)  Andrzej Kaczmarek   Prezes Zarządu 
2)  Mariusz Pękala   Wiceprezes Zarządu 

 
zwaną dalej „Zamawiającym”,  
 
a: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………, którą reprezentuje: 

1) ……………………………………………………… 

2) ……………………………………………………… 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 

§1 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.  

z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
 

§2 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostawy materiałów według 

projektu Zamawiającego i poniższej specyfikacji. 
 

Część (1) Przedmiot zamówienia 
Szacowane 

ilości 

I Ulotka informacyjna 43.000 szt. 

II 

1) Naklejka na pojemnik dwukołowy 101.000 szt. 

2) Naklejka na pojemnik czterokołowy 3.500 szt. 

3) Naklejka ostrzegawcza 6.000 szt. 

III Pokwitowanie 113.000 szt. 

IV 
Harmonogram – format A6 131.000 szt. 

Harmonogram – format A5 2.000 szt. 

V 

1) Naklejka  - drzwi 19 szt. 

2) Naklejka – przód kabiny 12 szt. 

3a) Oznakowanie zabudowy - naklejka 26 szt. 

3b) Oznakowanie zabudowy - tablica 18 szt. 

VI 

1) Pieczątki 10 szt. 

2) Wizytówki 1.000 szt. 

3a) Tablice informacyjne – format A4 30 szt. 

3b) Tablice informacyjne – format A3 10 szt. 

4) Tablice pamiątkowe 5 szt. 

5a) Szablon - cyfry 5 kompletów 

5b) Szablon - litery 5 kompletów 

6) Naklejka informacyjna 500 szt. 

 

2. Szczegółowy przedmiot umowy (2) 

                                                 
1 Właściwa  część ( stosownie do złożonej oferty) będzie wskazana w umowie. 
2 Zapisy w zależności od części, na którą zostanie zawarta umowa. 



 
CZĘŚĆ I – Ulotki informacyjne 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów graficznych oraz wydruk, złożenie 
i dostawa ulotek informacyjnych dla poszczególnych gmin obsługiwanych przez 
Zamawiającego.  

2) Wykonawca każdorazowo przed wydrukiem musi uzyskać akceptację projektu ulotki ze 
strony Zamawiającego. 

3) Ulotki będą wykonywane według bieżących potrzeb Zamawiającego. 
4) Treść ulotki będzie każdorazowo wskazana przez Zamawiającego. 

5) Szczegółowe parametry techniczne dla Części I zamówienia zostały określone w Załączniku 
nr 8 do SIWZ. 

 
CZĘŚĆ II - Naklejki 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów graficznych oraz wydruk, pocięcie 
i dostawa naklejek: 
1) na pojemniki dwukołowe 

2) na pojemniki czterokołowe 

3) ostrzegawczych 
2) Wykonawca każdorazowo przed wydrukiem musi uzyskać akceptację projektu naklejki ze 

strony Zamawiającego. 
3) Naklejki będą wykonywane według bieżących potrzeb Zamawiającego. 
4) Treść naklejek będzie każdorazowo wskazana przez Zamawiającego. 

5) Szczegółowe parametry techniczne dla Części II zamówienia zostały określone w Załączniku 
nr 9a, 9b, 9c do SIWZ. 

 
CZĘŚĆ III – Pokwitowania 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu graficznego oraz wydruk, pocięcie 
i dostawa druków „pokwitowanie wydania/zwrotu pojemnika”. 

2) Wykonawca każdorazowo przed wydrukiem musi uzyskać akceptację projektu druku ze 

strony Zamawiającego. 
3) Treść druku może ulegać zmianie stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego.  
4) Szczegółowe parametry techniczne dla Części III zamówienia zostały określone w Załączniku 

nr 10 do SIWZ. 
 
CZĘŚĆ IV – Harmonogramy 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu graficznego oraz złożenie i wydruk 

harmonogramów wywozu odpadów komunalnych. 
2) Wykonawca każdorazowo przed wydrukiem musi uzyskać akceptację projektu 

harmonogramu ze strony Zamawiającego. 
3) Harmonogramy będą wykonywane według bieżących potrzeb Zamawiającego. 
4) Treść harmonogramów będzie każdorazowo wskazana przez Zamawiającego. 
5) Szczegółowe parametry techniczne dla Części IV zamówienia zostały określone w Załączniku 

nr 11a i 11b do SIWZ. 
 
CZĘŚĆ V - Oklejanie pojazdów ciężarowych 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu graficznego oraz oznakowań (naklejki, 
tablice) wraz z wykonaniem usługi oklejenia pojazdów ciężarowych według zapotrzebowania 

zgłoszonego przez Zamawiającego. 
2) Wykonawca każdorazowo przed realizacją musi uzyskać akceptację projektu oznakowań ze 

strony Zamawiającego. 
3) Szczegółowe parametry techniczne dla Części V zamówienia zostały określone w Załączniku 

nr 12 do SIWZ. 
 
CZĘŚĆ VI - Inne wyroby poligraficzne 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu graficznego oraz wykonanie materiałów 
poligraficznych według zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego. 

2) Wykonawca każdorazowo przed realizacją musi uzyskać akceptację przedstawionego 
projektu ze strony Zamawiającego. 

3) Szczegółowe parametry techniczne dla Części VI zamówienia zostały określone w Załączniku 
nr 13 do SIWZ. 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości oszacowanych  

materiałów dla każdego z rodzajów, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego.  
4. Wykonanie projektów, wydruk i dostarczenie przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie, 

według zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego w formie pisemnej, w terminie 
wskazanym przez Wykonawcę w ofercie. 



5. Zarówno częstotliwość składanych zamówień cząstkowych, jak i ilość zamawianych cząstkowo 
materiałów będzie zależna od bieżących potrzeb Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów zgodnie z wymaganiami określonymi 
w parametrach technicznych - załączniki nr 8, 9a, 9b, 9c, 10, 11a, 11b, 12, 13 do SIWZ 
stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości materiałów wyspecyfikowanych w ust. 
1 powyżej, maksymalnie do 30% ilości planowanych dla każdego rodzaju materiału, stosownie do 
bieżących potrzeb Zamawiającego, wynikających z zawartych umów na odbiór lub odbiór 
i zagospodarowanie odpadów, realizowanych przez Zamawiającego. Zmiany powyższe nie 

wymagają zawarcia przez strony aneksu do umowy.  
8. W przypadku określonym w ust. 7 powyżej Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie 

o naprawienie szkody z uwagi na zmniejszenie przez Zamawiającego ilości materiałów 
wskazanych w ustępie 1. Wykonawcy nie przysługuje także roszczenie o zobowiązanie 
Zamawiającego do wykorzystania ilości materiałów wskazanych w ustępie 1 w całości. 

 
§3 

1. Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy tj. do dn. 

………………….. – z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 1a umowy. 

2. Dostarczanie przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie, według zamówień 

cząstkowych składanych przez Zamawiającego w formie pisemnej, w terminie …. dni od daty 

złożenia zamówienia cząstkowego. 

3. Sposób dostawy (3): 

a) dla części I-IV oraz VI – wskazanych w ust.1 § 2 niniejszej umowy  materiały będą 

dostarczane przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Bawełniana 18, 97-400 

Bełchatów, od poniedziałku do piątku w godz. 7-15. 

b) Dla części V  wskazanej  w ust.1 § 2 niniejszej umowy   – wykonanie usługi w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Wykonanie dostawy będzie każdorazowo potwierdzane w formie cząstkowego protokołu zdawczo 
– odbiorczego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy. Protokół będzie przesyłany 
przez strony za pomocą poczty e-mail. 

5. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do przyjmowania zamówień oraz potwierdzania 
realizacji umowy będzie ……………………………………………………………………………..., tel. 
………………………………………………………, fax:  ………………………………………………………………………., e-mail: 

…………………………………………………………. 
6. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do udzielania zamówień oraz potwierdzania 

realizacji umowy będzie ……………………………………………………………………………..., tel. 

………………………………………………………, fax:  ………………………………………………………………………., e-mail: 

………………………………………………………… 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany materiałów, co do których podczas odbioru 

Zamawiający wniósł zastrzeżenia, co do ich stanu technicznego, w terminie 7 dni od daty 

zgłoszenia nieprawidłowości. 

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru niekompletnej dostawy materiałów (np. braki w ilości 

zamówionych materiałów), Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia wskazanych braków, 

w okresie 7 dni od daty zgłoszenia. 

9. W sytuacjach określonych w ust. 7 i ust. 8 niniejszego paragrafu Zamawiający podpisze 
cząstkowy protokół zdawczo-odbiorczy z chwilą uznania, iż Wykonawca wykonał ciążący na nim 
obowiązek. Niezależnie od powyższego Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kar 
umownych zgodnie z § 6 ust. 1.2.  

 

§4 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy (cena oferty) dla przewidywanej łącznej ilości 
sztuk materiałów wynosi: 
………………………….……………zł netto (słownie: …………………………………………………………………………..) 
plus obowiązująca stawka podatku VAT, 
razem – brutto …………………..…zł (słownie: ……………………………………………………..………..............) 
w tym: 
(4) 

1.1. Część I – ulotki informacyjne: 

                                                 
3 Właściwe  zapisy (stosownie do złożonej oferty) będą wskazane w umowie. 
4 Właściwe zapisy (stosownie do złożonej oferty) będą wskazane w umowie. 



………………………….……………zł netto (słownie: ………………………………………………………………….…………) 
plus obowiązująca stawka podatku VAT, 

razem – brutto …………………..…zł (słownie: ……………………………………………………..………... ………..) 
 
1.2. Część II – naklejki: 
………………………….……………zł netto (słownie: ………………………………………………………………… …………) 
plus obowiązująca stawka podatku VAT, 
razem – brutto …………………..…zł (słownie: ……………………………………………………..………... …………) 
 

1.3. Część III – pokwitowania: 
………………………….……………zł netto (słownie: ………………………………………………………………… …………) 
plus obowiązująca stawka podatku VAT, 
razem – brutto …………………..…zł (słownie: ……………………………………………………..………... ………..) 
 
1.4. Część IV – harmonogramy: 
………………………….……………zł netto (słownie: ………………………………………………………………… …………) 

plus obowiązująca stawka podatku VAT, 

razem – brutto …………………..…zł (słownie: ……………………………………………………..………... …………) 
 
1.5. Część V – oklejanie pojazdów ciężarowych: 
………………………….……………zł netto (słownie: ………………………………………………………………… …………) 
plus obowiązująca stawka podatku VAT, 

razem – brutto …………………..…zł (słownie: ……………………………………………………..………... …………) 
 
1.6. Część VI – inne materiały poligraficzne: 
………………………….……………zł netto (słownie: ………………………………………………………………… …………) 
plus obowiązująca stawka podatku VAT, 
razem – brutto …………………..…zł (słownie: ……………………………………………………..………... …………) 
 

2. Ceny jednostkowe kształtują się następująco: 

Część (5) Przedmiot zamówienia 
Jednostka 

miary 

Cena 

jednostkowa  

I Ulotka informacyjna sztuka  

II 

1) Naklejka na pojemnik dwukołowy sztuka  

2) Naklejka na pojemnik czterokołowy sztuka  

3) Naklejka ostrzegawcza sztuka  

III Pokwitowanie sztuka  

IV 
Harmonogram – format A6 sztuka  

Harmonogram – format A5 sztuka  

V 

1) Naklejka  - drzwi sztuka  

2) Naklejka – przód kabiny sztuka  

3a) Oznakowanie zabudowy - naklejka sztuka  

3b) Oznakowanie zabudowy - tablica sztuka  

VI 

1) Pieczątki sztuka  

2) Wizytówki sztuka  

3a) Tablice informacyjne – format A4 sztuka  

3b) Tablice informacyjne – format A3 sztuka  

4) Tablice pamiątkowe sztuka  

5a) Szablon - cyfry komplet  

5b) Szablon - litery komplet  

6) Naklejka informacyjna sztuka  
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3. Powyższe jednostkowe ceny netto wskazane w ustępie 2 obowiązywać będą przez cały czas 
trwania umowy. Do tak określonych cen doliczony zostanie podatek VAT w wysokości podanej 

przez Wykonawcę w złożonej ofercie. 
4. Wynagrodzenie określone w ustępie 1 stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy 

z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie i obejmuje wszelkie koszty 
Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

5. Strony dokonywać będą rozliczenia wykonywanych dostaw wg składanych każdorazowo 
zamówień, o których mowa w § 3 ust. 2. 

6. Płatności następować będą przelewem na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie 
dostawy. 

7. Podstawą zapłaty zobowiązań jest prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz  
z podpisanym przez Strony cząstkowym protokołem zdawczo – odbiorczym. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji 
VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową Umową. Ponadto 
Wykonawca oświadcza, że pochodzenie towaru, który jest przedmiotem umowy jest legalne 

i według jego wiedzy nie uczestniczy w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie 

z budżetu państwa podatku VAT. 
 

§5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy, określony w części6: 
a) I, III, IV, VI - gwarancji na okres  12 miesięcy, 
b) II – gwarancji na okres 36 miesięcy, 
c) V – gwarancji na okres 48 miesięcy, 
liczony od daty podpisania cząstkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany materiałów na własny koszt w sytuacji, w której 
w okresie gwarancji Zamawiający wniósł zastrzeżenia, co do ich stanu technicznego, w terminie 

14 dni od daty pisemnego zgłoszenia. Materiały dostarczone przez Wykonawcę w ramach 
wymiany muszą posiadać parametry techniczne określone w Załącznikach nr … do SIWZ. 

3. W przypadku wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy, termin gwarancji biegnie na 
nowo od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, 
jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

5. Zgłoszenia wad przedmiotu umowy dokonywane będą przez Zamawiającego pisemnie, faksem 
lub pocztą elektroniczną. 

6. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi określonemu w ustępie 2 niniejszego 
paragrafu Zamawiający uprawniony jest, niezależnie od uprawnienia określonego w § 6 ust. 1 
punkt 1.3, do powierzenia usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 
konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego. 

 

§6 
Strony przewidują następujące kary umowne: 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Stronom 

przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych: 

1.1. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych  
od Zamawiającego lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną  
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto niezrealizowanej części umowy; 

1.2. Z tytułu niedotrzymania umownego terminu realizacji, Zamawiający ma prawo obciążyć 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wartości brutto cząstkowego zamówienia, 
którego dotyczy niedotrzymanie umownego terminu realizacji, za pierwszy i kolejne trzy 
rozpoczęte dni opóźnienia (dni kalendarzowe), a począwszy od piątego dnia opóźnienia 
w wysokości 5% wartości brutto cząstkowego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia (dni kalendarzowe) jednak nie więcej niż 30% wartości wynagrodzenia  brutto 
wskazanego w § 4 ust. 1 umowy. 

1.3. Z tytułu niedotrzymania terminu określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy Zamawiający 
ma prawo do nałożenia kary umownej w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia 
wskazanego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek. 

2. Wysokość kar umownych określonych w ustępie 1.2 i 1.3 nie może przekroczyć 30% wartości 

brutto kwoty określonej w §4 ust. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kumulowania prawa 
rozwiązania Umowy wraz z karą przysługującą za to rozwiązanie z prawem naliczenia kary 
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umownej za opóźnienie. 

3. W przypadku, gdy wartość kar umownych nie pokryje poniesionych przez Strony szkód, Strony 

zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
kodeksu cywilnego. 

4. Strony ustalają płatność kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania obciążenia z tym 
zastrzeżeniem, iż roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a następnie z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Odpowiedzialność  Stron z  tytułu  nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłączają 

zdarzenia siły wyższej. Zdarzeniami siły wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nagłe,  niezależne od 
woli Stron, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a które mają 
wpływ  na wykonanie niniejszej umowy w ten sposób, że uniemożliwiają wykonanie umowy  
w całości lub w części przez pewien okres lub definitywnie, których skutków Strony nie mogły 
przewidzieć ani zapobiec.  

§7 
1. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących 

przypadkach: 
a) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy powyżej 14 dni.   
b) Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne. 

2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę na podstawie oświadczenia w przypadku, gdy  
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wykonanie Umowy nie leży w jego interesie. 

 

§8 
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 7, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy 
ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach: 

1) Została rozwiązana firma Wykonawcy, 
2) Został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania uzasadnionych przyczyn 

i nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 

 
§9 

1. Stosowanie do treści art. 144 ust.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 
możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie w zakresie:  
a) Terminu realizacji przedmiotowego zamówienia w sytuacji, gdyby Zamawiający w terminie 

12 miesięcy od daty podpisania umowy złożył Wykonawcy zapotrzebowanie na łączną 
wartość mniejszą niż szacowana wartość przedmiotu umowy brutto. W takiej sytuacji termin 

realizacji ulegnie zmianie, aż do wyczerpania wartości umowy brutto, jednak nie później niż 
do upływu dwóch lat od daty podpisania umowy. 

b) Ilości oraz rodzaju materiałów określonych w § 2 ust. 1 maksymalnie do wartości przedmiotu 
umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego. 

c) Ceny  – w przypadku zmiany podatku VAT ustalonego przez władzę ustawodawczą. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 3 umowy. 
 

§10 
1. Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą w pierwszej kolejności 

polubownie, jednakże nie dłużej niż przez okres 30 dni od daty złożenia drugiej Stronie wniosku 
o ugodę. W przypadku braku  możliwości rozwiązania sporu w sposób polubowny spór ten 
rozstrzygany  będzie przez  Sąd  właściwy dla siedziby  Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§11 

Wykonawca przystępując do realizacji niniejszej Umowy oświadcza, iż: 

1. Zapoznał się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z 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  „RODO”), znajdującym się 

na stronie internetowej: www.eko-region.pl  

2. Zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych  
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające  

http://www.eko-region.pl/


z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia 
mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,  

3. Znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych 
osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać 
podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych,  

4. Dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz  
w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych  
i przepisów RODO. 

5. Przekazywane przez Zamawiającego dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie  

w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy. 
 

§12 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                        WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 do umowy – protokół zdawczo – odbiorczy cząstkowego zamówienia 


