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Załącznik

nr 2 do wniosku

Istotne postanowienia umowy
Ilekroć

w umo wie jest mowa o:
1) Umowie - należy prze z to rozumieć ninie
j szą umowę wraz z załącznikami.
2) Stronach - należy prze z to rozumieć Zama
wiającego i Wykonawcę.
3) Dniu roboczym - należy prze z to rozumieć
dn i od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni wolnych
od pracy w rozumien iu ustaw y z dnia 18 stycz
nia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.
U. z 1951 r. Nr
4, poz. 28 ze zm.)

§1
Prze dmi ot zamówienia
I. W wyniku prze prow adze nia procedury
udzielenia zamó wien ia publicznego o wart
ości powyzeJ
50.000,00zł do I 00.000,00zł netto
włączni e, na pods tawi e wewnętrz
nych regu lacji obowiązujących
u Zamaw iaj ącego - znak spra wy 8/ll/
DT/ 2020 , przedmiotem umo wy jest świa
dcze nie przez
Wykonawcę kom plek sowy ch usłu
g praln iczyc h dla obie ktu Zama
wiającego określonego w ust.
4,
zwanych dalej „usługami".
2. Zakres świadczonych usług obejmuje:
I) odbiór brudnej bieli zny hotelowej, a po wyk
onaniu odpo wied nio czynności określonych
w pkt. 2)- 1O)
poniżej, dost arcze nie czys tej bieli
zny hotelowej do miejsca ich odbioru.
2) pranie, krochmalenie, mag lowa nie oraz
konfekcjonowanie w spos ób zabezpieczaj
ący przed
zagnieeeniem i wtórnym zabr udzeniem bieli
zny pościelowej (p rześcieradła, poszewki
na poduszki ,
poszwy na kołdry, podk łady pod przeście
radło/ochraniacz na materac)
.
3) pranie, płukanie płynem zmiękcza
jącym , mag lowanie oraz konf
ekcjonowanie w sposób
zabezpieczaj ący przed zagn iecen
iem i wtórnym zanieczyszczeniem ręcznikó
w.
4) pranie i konfekcjonowanie kocy, szlafrokó
w.
5) pranie albo czyszczenie oraz konfekcjonow
anie poduszek.
6) pranie albo czys zczenie oraz konfekcjonow
anie kołder; narzut.
7) pranie, krochmalenie (małe), maglowanie
oraz konfekcjonowanie obrusów i serw etek
.
8) pranie albo czyszczenie oraz konfekcjonow
anie dywaników łazienkowych .
9) pranie albo czyszczenie oraz konfekcjonow
anie zasłon.
l O) pranie albo czyszczen ie oraz konfekcjonow
anie firan .
w ilościach i za ceny jedn ostk owe określon
e w załączniku nr l do Umowy.
3. Szczegółowe wym agan ia dla świ adczonyc
h u sług:
I) pranie wodne, czys zcze nie, pras owan ie lub
maglowanie - wyk onanie tych czyn ności winn
o odbywać
się w temp eratu rach odpo wied nich
dla danego rodzaju aso1tyme ntu, przy użyc
iu spec jalny ch środkach
piorących lub czyszczących o
właściwośc i ach dezy nfekujących,
niepowodując ych znisz czen ia
powierzonych rzec zy tj. nie powodujących
zniszczenia włók ien materiałów i utraty kolo
rów, a także nie
alerg izujących oraz nie powodujące
utraty właściwości ochronnych,
2) składanie rzeczy - równ o, tak, aby zale
żnie od zasa dnic zego kształtu rzecz
y powstał kwadrat lub
prostokąt,
3) naprawa uszkodzonej bieli zny

pośc ielowej

- np. przyszycie guzików, zszy cie szwó w, cero
wan ie,

4) konfe kcjonowanie - pako wanie asort ymentu
w sposó b w sposó b zabez pi eczaj ący przed wtórn
ym
zabrudzeniem, stand ardow y, pows zechnie przyjęty
dla daneg o rodzaju asortymentu.
4. Miej sce odbio ru brudn ego i dostarczania czyst ych
rzeczy:
Ośrodek Konf erenc yjno- Wyp oczynkowy
„Krucze Skały

"

w Karp aczu, ul. Wod na 1

5. Wyko nawc a gwar antuj e, iż:
- środki i prepa raty użyte do wyko nania usług są
dopuszczo ne do obrot u zgodn ie z obowiązuj ącymi
przepisami praw a;
- środki i prepa raty użyte do wyko nan ia usług nie
spowodują uszko dzeni a lub znisz czeni
a powierzonych
mu rzeczy, gwara ntuj ą właśc iwą jakość prani a bez
powo dowania przys piesz oneg o zużyc ia bieliz ny oraz
uczu leń u użytk owników,
- używane do realiz acj i usług i środk i i prepa raty dezyn
fekcyj ne będące produ ktam i biobójczym i posiadają
w rozumieniu ustaw y z dnia l 3.09. 2002 r. o produ ktach
biobó jczych ( Dz.U . z 201 8 r. poz. 223 1, z 2020r.
poz. 322.) , pozw oleni e na wprowadz enie do obrot
u, pos iadają decyzj ę o wpisie do rejestru produ któw
biobójczych.
6. Okre ślone w załączni ku nr 1 do umow y ilości
(odpo wiednio do rodzaju), przyj ęte zostały przez
Zamawiającego szacunkow o i nie m ogą
być podstawą roszczeń ze strony Wyko
nawc y w raz ie wyprania
mniej szej ilości rzecz y w trakcie realizacji umow
y. Faktyczna ilość rzecz y do prania wyni kać będzi
e
z rzecz ywist ych potrz eb Zamawiającego w tym zakre
sie.
7. Zamawiający zastrz ega możliwość niezrealizo
wania częśc i przed miotu zamó wieni a. Z tytułu
niezrealizo wania częśc i zamó wien ia Wyko nawc
y nie przys ługują żadne roszc zenia finansowe
oraz
prawne.

§2
Sposób realizacji umowy
I. Realizacja

usług i odbywać się będzi e

sukce sywn ie, na podst awie

zgłoszeń Zam awiaj ącego.

2. Wyko nawc a naj późni ej w nastę pnym dniu roboc
zym po podpisaniu umow y dosta rczy worki na prani
e
do miejs ca okreś lon ego w § I ust. 4.
3. Wyko nawc a brudne rzecz y będzi e odbie rał z miej
sca okreś lonego w zgłoszeniu :
I) w tym samym dniu roboc zym, w godz. 11:00 -1
4:30, jeżeli zgłoszenie o potrz ebie wyko nania usług
i
zostanie zgłoszone e-mailem lub/i telefonicznie do
godz . 9:00 tego dnia;
2) w nastę pnym dniu roboczym, w godz. 11:00 -1
4:30, jeżeli zgłoszenie o potrz ebie wyko nania usług
i
zosta nie zgłoszone telefo nicznie po godz . 9:00 daneg
o dnia.
4. Wyko nawc a czyst e rzecz y dosta rczy do miejs ca
jego odbio ru w terminie i w godz inach wskazanyc
h
przez Zamawiającego.
5. Wyko nawc a zobow i ązany j est odebrać oraz
dostarczyć wypraną lub wyczyszczo ną
parti ę rzecz y
do miejs ca wska zaneg o przez Zamawiaj ącego
w obiekc ie okreś lonym w § I ust. 4
z obsługą.
(zapa kowa ną)

6. Odbió r i przyw óz wypranej, odpow iednio zapak owan
ej partii rzecz y odbywać s ię będzie transportem
Wyko nawcy w ramac h wyna grodz enia.
7. Wyko nawca zobow iązany jest do pisem nego poinfo
1mowania Zamawiającego o stanie realizacji
przedmiotu umow y w przyp adku spodz iewanego opóźn
ienia w realizacji przed miotu umow y lub
wystąpienia innyc h probl emów zwi ązanych z
termi nowy m wyko naniem umow y, w szczególno śc i, gdy
pojawi się zagrożenie jej wyko nania .
§3
Płatności

I. Wyko nawca zobowiązuje s ię do sukce sywn ego świad
czenia u sługi stanowiącej przed miot umow
y
zgodnie z ofertą, w ilościach zlecan ych przez Zamawiają
cego, po cenac h jedno stkow ych wskaz anych
w oferc ie stanowiącej załącznik do niniejszej umow y,
do kwoty brutto ............................. (cena brutto
ofe1ty
Wyko nawcy ),
słown ie
....... ....... .. ....... . ... ... .... ..... ....... .. ... ....... .. ..
················································································, z tym, że ceny jednostkow e nie ulegn
ą zmian ie
w okres ie obowiązywa nia umowy.
2. Ostat ecznie wyna grodz enie Wyko nawcy stanowić
będzie kwota odpow iadająca iloczy nowi
ilości
faktycznie wyko nanyc h usług wg ich rodzaju z tym, że
nie może ona przekroczyć kwoty wymienionej
w ust 1. W przypadku, w którym kwota ostateczneg
o wynagrodz enia Wyko nawc y os iągnie wa1tość
okreś loną w ust. I, umow a ulega rozwi
ązani u a Wyko nawca wraz z ostatnią
pa1tią rzecz y
wyczyszczonych zwróc i Zamawi ającem u rzeczy, które
na skutek rozwiązania umow y nie mogły zostać
wyczy szczo ne.
3. Podane w ust I wyna grodz enie jest wyna grodz eniem
maksy malnym i nie stano wi podst awy do
jakich kolwi ek roszczeń, jeżeli Zamaw i ający nie zamó wi
całośc i usług i okreś lonej w Oferc ie Wyko nawcy
.
4. Wynagrodz enie określone w ust. I i 2 zawiera wszel
kie koszt y jakich w zwi ązku z zawarciem
i wyko nanie m niniej szej umowy mógł się spodziewać Wyko
nawca, w szczególnośc i koszt y bezpośrednie
i pośrednie, ubezp ieczeń , transp o1tu, paliw i energ ii,
pracy, środk ów p iorących, dezynfekcyjnych ,
zmiękczających itp. oraz odbio ru brudn
ego i dostarczani a czyste go prania, czy też należn
ości
publicznoprawne .
5. Wyko nawca

będzie wystawiał

faktury

częśc iowe

na podstawie faktycznie zrealizowanych

usług.

6. Zamaw iający zobowiązuje się realizować płatno
ść za usługę przele wem na konto banko
we
Wyko nawcy wskaz ane na fakturze, w terminie .... dni
od daty otrzymania prawidłowo wysta wionej
faktury. Faktu ra ta w inna zawi erać informacje dotyc
zące m.in. rodza ju prania oraz ich ilości
i być
wysta wiona nie wcześn iej niż po odebraniu przez
Zam awiaj ącego bez uwag przed m iotu umow
y
wyko naneg o w okresie objętym fakturą.
7. W razie zwłok i w
dzieó zwłoki.

zapłac ie

przez Zamawiającego, Wyko nawc y przysługują odsetk
i ustawowe za każdy

§4
Czas obowiązywania umow y

I. Umowa zostaje zawarta na czas określony 18 miesięcy
od dnia podpisania umowy.
2. Umow a wygas a przed tenn inem określ onym w ust. I,
w przypadku wcześniejszego całkowitego
wykorzystan ia wartości przedmiotu umow y określonej w § 3
ust. I umowy.

§5
Reklamacje
I. W przypadku stwier dzenia przez Zamawiającego wykon
ania usługi niezgo dnie z um ową (np. ślady
zabrudzeń, brak wypra sowan ia, wyma glowa nia),
Zamawiający może odmówić odebra nia dostar czoneg
o
asortymentu i żądać ponow nego wykon ania usługi na koszt
Wyko nawcy w terminie 24 godzin, licząc od
momentu zgłoszenia reklamacji.
2. W przypadku opisan ym w ust. I
Wyko nawcy e-mail em.

powyżej, Zamawiający sporządzi protokół

reklamacji, który

przekaże

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawi ającego
zagub ienia lub zniszc zenia asortymentu
przekazanego do prania, Zamawiający sporządzi protokół
reklam acyjny , który przekaże Wyko nawcy
e- mailem. Będzie to oznaczało urucho mienie procesu reklam
acyjnego.
4. Niezgodności

ilościowe będą

oceniane na podsta wie informacji zawar tych w dokum entach
z

5. W przypadku dostar czenia przez Wykonawcę brakującej
momentu ujawn ienia brakó w do miejsca odbioru u Zamaw
upraw nień dotyczących

ilości

przejęcia.

asorty mentu w termin ie 8 godzin od
od swoich

iającego, Zamawiający odstąp i

urucho mienia procesu reklamacyjnego.

6. W razie sporządzenia protokołu reklamacj i, na jego podsta
wie Wyko nawca będzie zobowiązany do
dokon ania na własny koszt zakup u noweg o asorty mentu tego
sameg o typu i o tych samyc h parametrach.
Zakup musi nastąpić w termin ie 14 dni od mome ntu zgłoszenia
reklamacji, liczonego od daty przesłania
e-mailem protokołu reklamacji. W razie niewy konan ia przez
Wykonawcę obowiązku wynikającego ze
zgłoszonej reklam acji, Zamaw iający dokon a zakup
u we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.
7. W przypadku ujawn ienia wad asorty mentu , które nie został

y ujawn ione w mome ncie odbior u po praniu,
powia domi o tym niezwłocznie Wykonawcę. Fonnę zawia
domie nia będzie stanowił
protokół reklam acji, który zostanie przeka zany
Wyko nawcy e-mailem.

Zamawiający

8. Wyko nawca po otrzym aniu protokołu reklamacji przesłanego
e-mail em jest zobowiązany niezwłocznie
do postępowania wyjaśniającego. Będzie ono polegało na
delego waniu przedstawiciela
Wyko nawcy do miejsc a ujawn ienia nieprawidłowości i dokon
ania oględzin w obecności przedstawiciela

przystąpić

Zamawiającego.

9. W zakres ie postępowania zostan ie sporządzony
i termin usunięcia wad. Termi n ten nie może
przedmiotowego protokołu oględzin.

protokół oględzin,
przekroczyć

w którym zostaną ustalone sposób
14 dni, licząc od daty sporządzenia

10. Jeżeli Wyko nawca nie uzna reklamacji jakościowej, Zama
wiający z leci przeprowadz enie badan ia
laboratoryj nego reklam owane go asorty mentu przez niezal
eżny zespół rzeczo znawc ów właściwy
miejsc owo dla Zamaw iającego. Orzec zenie wydane przez zespół
będzie trakto wane przez strony umow y
jako ostatec zne, a koszty transportu i badań prób ponosi strona
, której ocena
okaże s ię błędna.

§6
Kary umowne
I. Za nieuza sadnio ne niedot rzyma nie termin ów św iadczenia
usług będących przedmiotem niniejszej
umowy, Zamawiający może naliczyć Wyko nawcy karę umown
ą w wysokości I% trzymiesięcznego
wynag rodzenia brutto (liczo nego za trzy pełne okresy wynag
rodzen ia).
2. Za nieuza sadnio ne zerwa n ie niniejszej umow y, przez co strony
rozumieją w szczegó lności odstąp ien ie,
rozwiązanie bądź zaprze stanie przez Wykonawcę
świadczenia usług będących przedm iotem niniejs
zej
umow y Wyko nawca zap łaci na rzecz Zamawiającego karę
umowną w wysokości 5% łącznego
wynagrodzen ia brutto , określ onego w§ 3 ust. I niniejszej umow
y.
3. Wyko nawca zapłac i Zamaw iaj ącemu kary umowne za
niedopełnienie wymo gu dyspo nowania lub
zatrud niania przez Wykonawcę pracow ników świadczących
przedm iot zamów ienia na podstawie umow y
o pracę (m inimum 1 pracow nik) w rozum ieniu przepisów
Kodeksu Pracy - za każdy stwier dzony
przypa dek, w wysokości 5% łącznego wynag rodzenia brutto
, określ onego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Kary, wskaz ane w niniejs zym paragrafie, będą na bieżąco
kompe nsowane z fakturą wystaw ioną przez
za następny miesiąc, po którym uchybienie stanowiące podst
awę do ich nalicz enia mi ało
miejsce.
Wykonawcę,

5. Strony mogą

dochodzić

na zasada ch ogólny ch

odszkodowań przewyższających

kary umowne.

6. Wyko nawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkod y wyrzą
dzone przy wykonywaniu usług będących
przedmiotem umow y, będących skutki em niewy konan ia lub
n ienależytego wykon ania niniejs zej umowy.
7. Wyko nawca

zobow iązuje się, że przez cały okres obowi
ązywa nia niniejs zej umow y będzie posiad ać
aktualną polisę ubezpieczeniową OC w zakres
ie prowadzonej działalności gospo darczej, posiadającą

rozszerzony zakres ubezp ieczenia od odpowiedzia lności cywiln
ej ubezpieczonego, za szkod y osobo we
lub rzeczowe wyrządzone przez św iadczo ne ush1gi na wartoś
ć co najmn iej równą wa1tośc i umow y.

§7
Zmian y umow y
I. Wszelkie zmian y treści niniejszej umow y
przez Strony, pod rygorem nieważnośc i .

wymagają

formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego

2. Zamawiający przew iduje możliwość wprow adzen ia istotny
ch zmian postanowień umow y w stosunku
do treści ofe1ty w następującym zakres ie:
I) dopus zczaln ajest zmian a wynag rodzenia spowo dowan a wzros
tem albo zmnie jszeniem stawk i VATj eśli zmiana stawki VAT będzie powod ować
zw iększenie kosztó w usługi po stronie Wyko
nawcy,

Zamawiający dopus zcza możliwość zwiększeni a
wynag rodzen ia Wyko nawcy o kwotę równą różnicy
w kwoci e podatku V AT zapłaconego przez Wykonawcę,
natom iast jeśli zm iana stawk i VAT będzie
powodować zmnie jszen ie kosztó w usługi po stronie
Wyko nawcy , Zamawiający dopus zcza możliwość
zmnie jszeni a wynag rodzen ia o kwotę stanowiącą różnic
ę kwoty podatk u VAT zapłaconego przez
Wykonawcę.

2) dopus zczaln a jest zmian a godzin określonych § 2 ust.
3, z tym zastrzeżeniem , że w przypa dku
okreś lonym§ 2 ust. 3 pkt. I czas pomiędzy zgłosz
eniem , a odbior em nie może być krótsz y niż 2 godzin
y.

3.

Jeże li występ ują

określonych
niezwłocznie

zmiany w struktu rze organi zacyjn ej Zamawiającego lub
Wyko nawcy, dotyczące
w umow ie nazw, adresó w, podległości, numer ów rachun
ków banko wych, Strony
informuj ą pisem nie o tych zmian ach.

§8
od umowy

Odstąpienie

I.

Nieza leżnie

od przypa dków przew idzian ych przepisami prawa Zamawiając
emu przysługuje prawo
od umow y w przypa dku:
a) trzykr otnego uchyb ienia tem1in owi usługi z przyczyn niezal
eżnych od Zamawiającego,
b) dwukr otnego narusz enia obowiązku zacho wania jakości świad
czonych usług (np. w zakres ie czystości
asorty mentu dostar czone go po praniu ),
c) co najmn iej 24-go dzinne go zaniec hania realizacji usług
pralni czych z przycz yn, za które odpow iada
Wyko nawca .
odstąpien ia

2. Wyko nawcy

przysługuje

prawo odstąp ienia od umow y w przypa dku jeśli opóźnienie
w uiszczaniu
w trakcie obowiązywan ia umow y, mimo pisem nego wezw
ania do zapłaty,
przekr oczy dwa miesiące od chwi li doręczenia wezwa nia Zamaw
iającemu.
miesięcznej płatności

3. W razie zaistn ienia istotnej zmiany okol iczności powodu
jącej, że wykon anie umow y me leży
w interes ie public znym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawar cia umow y, Zamawiający
może odstąpić od umow y w term inie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
wypad ku Wyko nawca może żądać jedyni e wynag rodzenia
należnego mu z tytułu wykon ania części
umowy.
4.

Rozwiązanie

umow y lub odstąpienie od jej wykon ania wyma ga formy pisem
nej.

§9
Postanowienia
I. Koordynatorem realizacji umow y ze strony

końcowe

Zamawiającego

jest:

Pan/Pani .........................................................................................
.... ..........
tel..........................................................................................
..........

................................................. .. .

e-mail: ..........................................................................................
..........

2. Koord ynator em realizacji umow y ze strony Wyko nawcy
jest:

............................................... .

.......... .......... .............................. .

Pan/ Pani ................................. ....................................................... ...........
...........
tel .......... ................................. ...........................................................

........................................ .

.. ............................................... .

e-mail: .............. .. ........... .............................................................................
......................

........................ .

3. Koordy natorzy, o których mowa w ust. I i 2, zostają powołani
celem ustalen ia wszelk ich szczegółów
związanych z realizacją umowy . Ustale nia koordy natorów
odbywać się będą telefon icznie lub e-mailo wo.

§ 10
l . Zgodn ie z oświadczen iem zawartym w ofercie Wykon
awca
podwy konaw cy(om) wykonanie następującego zakresu umowy:

2. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względ
em
niewyk onanie lub n ienależyte wykon anie umowy przez Wykonawcę

nienależytego

nie

powierza /

powier za

Zamawiającego

z tego powodu, że
niewyk onania lub
wobec Wykon awcy przez jego podwy konaw ców.
było następstwem

wykon ania zobowiązat't

3. Przenies ienie praw i obowiązków Wykon awcy wyn i kających
z umowy na osoby trzecie wymag a
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykon awca bez pisemn
ej zgody Zamawiającego nie może
dokonywać sprzed aży, cesji, przeka zu oraz zastaw iania
wierzytelności wyn ikających z niniejs zej umowy
na osoby trzecie.
§ 11

I. Zamawiający oświadcza, że jest adm inistratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7) Rozporządzenia UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO ), w odn iesieniu
do danych osobow ych osób fizycznych
reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizyczn
ych wskaza nych przez Wykonawcę jako osoby do
kontak tu/ koordy natorzy/ osoby odpowiedzia lne za wykonanie
niniejs zej Umowy. Kontak t do
admini stratora możliwy jest pod adrese m e-mail : sekreta riat@ igbmaz
ovia.pl
2.

Zamawiający wyznaczył

inspektora ochron y danych, z którym można kontaktować s ię w
sprawach
z
przetw arzanie m
danych
osobow ych
pod
adresem
poczty
e lektronicznej: iod@ig bmazo via.pl
związanych

3. Dane osobow e osób, o których mowa w ust. I, będą przetw arzane
przez Zam awiającego na podstaw ie
art. 6 ust. I lit. t) RODO, w ramach prawni e uzasad nioneg o interes
u realizo waneg o przez admini stratora
jakim jest zawarc ie i wykonanie umowy, a także w oparciu o przesła
nkę wskazaną w art. 6 ust. I lit. c)
RODO d la wypełni en ia prawnego obow iązku okreś lonego w ustawi
e o narodo wym zasobie archiwalnym
i archiw ach, na podsta wie którego Zamaw iający ma obow iązek
zarchiw izowan ia dokum entów. Dane
osobow e będą przetw arzane jedynie w celu i zakresie niezbędnym
do wykon ania zadat't związanych
z realizacją Urnow y w katego rii danych identyfikacyj nych i kontak
towych.
4. Dane osobow e nie będą przeka zywan e podmio tom trzecim
o ile nie będzie się to wiązało
z koniecznością wynikającą z realizacj i niniejszej urnowy i przepis
ów prawa.

5. Dane osobo we osób, o któryc h mowa w ust. I, będą przetw
arzane przez okres 5 lat od końca roku
kalend arzow ego, w którym Urnow a została wykonana, chyba
że osoba której dane dotyczą wniesi e
sprzec iw wobec przetw arzani a jej danyc h z przyczyn
związanych z jej szczegó lną sytuacją,
a Zamawiający nie wykaże istnienia ważnych prawn
ie uzasad nionyc h podsta w przetw arzania,
nadrzędnych wobec interes ów, praw i wolności tej
osoby, lub podsta w do ustalenia, docho dzenia lub
obrony roszczeń. Dane w celach archi walnych będą przetw
arzane wi eczyście najpie rw w archiw um
zakładowym , a następnie zgodn ie z instruk
cją kance laryj ną zostaną przeka zane do
archiw um

państwowego.

6. Osobo m, o których mowa w ust. I, przysługuje prawo do
żądania od admin istrato ra danyc h dostępu do
ich danyc h osobo wych, ich sprost owani a, usunięcia lub
ograni czenia przetw arzani a lub wnies ienia
sprzeciwu wobec ich przetw arzani a. Osoba, która złożyła wnios
ek lub żądanie dotyczące przetw arzani a
jej danyc h osobo wych, w ramac h korzys tania z przysługując
ych jej praw, może zostać popros zona przez
Admin istrato ra o odpowiedź na kilka pyta11 związanych
z jej danym i osobo wymi, które umożliwią
weryfikację jej tożsamości.
7. Osobo m, o których mowa w ust. I, w związku z przetw arzani
em ich danyc h osobo wych przysługuje
prawo do wnies ienia skargi do organu nadzo rczego - Prezes
a Urzędu Ochro ny Danyc h Osobo wych.
8. Podanie danyc h osobo wych, o któryc h mowa w ust. I, jest
wyma gane do zawar cia niniejszej Urnow y,
odmow a podan ia danyc h osobo wych skutku je niemożności
ą zawar cia i realiza cji Urnowy. Wnies ienie
żądani a usunięcia lub ograni czenia przetw
arzani a może skutkować (według wybor u zamaw iającego)
rozwiązaniem niniejs zej Urnow y z winy Wykon
awcy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną
żądania jak w zdaniu drugim skutku je obowiązkie
m Wyko nawcy niezwłocznego wsk~z ania innej
osoby
w jej miejsce.
9. Wyko nawca zobow iązuje się poinformować osoby fizycz
ne 111e
o których mowa w ust. l , o treści niniejszego paragrafu.

podpisujące

niniejszej Umow y,

§ 12
I . Strony urnow y zobowiązują s ię do niezwłocznego wzaje
mnego inform owani a się na piśmie o każdej
zmianie danyc h w dokum entach rejestracyjny ch oraz
innych danyc h wymie nionych w umow ie,
a mających wpływ na jej ważność.
2.Wyk onawc a jest zobow iązany do pisem nego poinfo nnowa
nia Zamawiającego o stanie realizacji
przedmiotu urnow y w przypa dku spodz iewan ego opóźn
ienia w realiza cji przedm iotu urnow y lub
wystąpienia innych proble mów związanych z term
inowy m wykon aniem umow y, w szczegó l ności, gdy
pojawi się zagrożenie jej wykon ania.
3. Ewent ualne spory mogące wyn iknąć na tle wykon an ia
umow y
miejsc owo właśc iwy dla siedzi by Zamawiającego.

rozstrzygać będzie sąd

powsz echny

4. W sprawach nieure gulow anych umową mają zastos owani
e przepi sy Kodek su cywilnego oraz ustawy
Prawo zamów i eń publicznych.
5. Umow a została sporządzon a w trzech jednobrzmiących
egzem plarza ch - dwa d la Zamawiającego ( I
egzem plarz dla 1GB Warsz awa i I egzem plarz dla Działu
Turys tyki 1GB Rzesz ów) i jeden dla
Wyko nawcy .

6. Integraln ą częścią umowy jest złożona przez Wykonawcę Oferta wraz z załączni
kami.

ZAMAW I AJĄCY

WYKON AWCA
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