
 

 

Rozdział III - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego 

§ 1 

1. Postanowienia ogólne: 

1) Do treści umowy zostaną wprowadzone postanowienia zawarte w Opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym załącznik nr A do niniejszego Rozdziału SWZ. 

2) Wynagrodzenie płatne będzie za faktycznie wykonane czynności. Wynagrodzenie za cały 
okres obowiązywania umowy nie może przekroczyć łącznie kwoty brutto określonej 
w ofercie Wykonawcy tj. kwoty………......... złotych (słownie złotych: 
................................00/100). Zamawiający nie dopuszcza zmiany wynagrodzenia oprócz 
przypadków przewidzianych w umowie. 

3) Wykonawca zapewnia bezawaryjną pracę systemu bankowości elektronicznej. Usuwanie 
awarii powinno następować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu 
zgłoszenia. 

4) Wykonawca zobowiązuje się do księgowania środków finansowych przychodzących 
z obcych banków na rachunki w następujących godzinach: 
a) środki przychodzące I sesją ELIXIR zostaną zaksięgowane na rachunku w tym 

samym dniu do godz.13:00, 
b) środki przychodzące II sesją ELIXIR zostaną zaksięgowane na rachunku w tym 

samym dniu do godz. 17:00, 
c) środki przychodzące III sesją ELIXIR zostaną zaksięgowane na rachunku najpóźniej 

w następnym dniu roboczym do godziny 9:00, z wyjątkiem ostatniego dnia 
roboczego roku, kiedy środki muszą być zaksięgowane w tym samym dniu. 

5) Wykonawca odpowiada za terminowe i zgodne z treścią wykonanie dyspozycji 
posiadacza rachunku. 

6) Zobowiązuje się Wykonawcę do przekazywania Zamawiającemu informacji o 
wysokości funduszy własnych Wykonawcy na ostatni dzień roku kalendarzowego do 
dnia 31 stycznia roku następnego.  

7) Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Wykonawcy o zmianie 
wszelkich danych stanowiących podstawę do otwarcia lub prowadzenia rachunku, 
a w szczególności o zmianach osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, 
zmianie siedziby i adresu oraz numeru statystycznego. 

8) W przypadku sprzeczności postanowień umowy z regulaminami, ogólnymi warunkami 
umów lub innymi regulacjami wewnętrznymi  obowiązującymi  Wykonawcę lub jego 
klientów,  pierwszeństwo mają postanowienia umowy zawartej z Zamawiającym 
z uwzględnieniem opisu przedmiotu zamówienia, załącznika nr ….. do SWZ oraz oferty 
Wykonawcy. 

§ 2 

1. Odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy strony ustalają w postaci kar umownych: 

1) w przypadku nieuruchomienia obsługi bankowej od dnia zawarcia umowy Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 
20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty miesiąc, w którym 
obsługa bankowa nie zostanie w pełni uruchomiona. 

2) w przypadku nieusunięcia awarii, w tym problemów z funkcjonowaniem systemu 
bankowości elektronicznej w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany 



 

 

będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500,00 zł 
(pięćset złotych) za każdą rozpoczętą godzinę przerwy w funkcjonowaniu systemu 
bankowości elektronicznej lub niewłaściwego działania systemu bankowości 
elektronicznej, chyba, że Wykonawca zapewni niezwłocznie alternatywne 
kanały/metody realizacji zleceń płatniczych, dostępu do danych dotyczących operacji  
na rachunkach oraz salda.  

3) w przypadku, gdy w okresie realizacji umowy Wykonawca, pisemnie wezwany przez 
Zamawiającego do usunięcia niezgodności w zakresie realizowanej obsługi bankowej, 
w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia, nie usunie jej w terminie określonym 
w wezwaniu, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za każdą nieusuniętą w terminie 
niezgodność. Termin określony w wezwaniu zostanie ustalony między stronami w taki 
sposób aby umożliwić Wykonawcy realny czas na usunięcie awarii. 

4) w przypadku niezrealizowania w terminie zlecenia przelewu, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości odsetek ustawowych naliczonych od kwoty 
każdego niewłaściwie zrealizowanego zlecenia przelewu, do zapłaty których 
zobowiązany będzie Zleceniodawca. 

5) w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy  z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną 
w kwocie 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). 

6) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust.1 osób niezatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy 
stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie, jeżeli Zamawiający 
podczas kontroli stwierdzi, że nadal dana osoba nie jest zatrudniona na podstawie 
umowy o pracę). 

7) za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących 
czynności wskazane w § 6 ust. 1 na zasadach określonych w § 6 ust. 2 w wysokości 
1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych)  za każdy stwierdzony przypadek (kara może być 
nakładana wielokrotnie w przypadku niewskazania danych przez Wykonawcę w drodze 
oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust.3). 

przy czym łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony 
nie przekroczy kwoty 30.000,00 zł (trzydziestu tysięcy złotych)  

§ 3 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku: 
 

1) utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem 
umowy,  

2) nierozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo 
wezwania przez Zamawiającego do podjęcia czynności, 

3) gdy Wykonawca znajdzie się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przejdzie 
w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenie lub połączenie,  

4) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte 
postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy, 

5) gdy Wykonawca, dwukrotnie wezwany przez Zamawiającego  do należytego 
wykonania umowy, nie usunie niezgodności realizowanych usług zgodnie z umową w 
terminach wyznaczonych przez Zamawiającego ( wezwania mogą dotyczyć różnych 
naruszeń), 

6) gdy Zamawiający zobowiązany będzie do  naliczenia co najmniej dwukrotnie kar 
umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

7) gdy fundusze własne Wykonawcy będą niższe niż są określone w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
(Dz.U. 2019, poz.144 ze zm.). 



 

 

§ 4 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy, w przypadku gdy: 
 

1) nastąpią zmiany w przepisach prawa, na podstawie których realizowana jest umowa; 
2) zaistnieje konieczność rozszerzenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością 

wykonywania dodatkowych zadań;  
3) pojawią się nowe produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, z których 

wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego; 
4) jeżeli zmiany te mają wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę 

oraz jeżeli Wykonawca przedstawi odpowiednią dokumentację, potwierdzającą wzrost 
kosztów w związku z obsługą bankową; 

5) Ewentualne zmiany umowy, w tym dotyczące m.in. klauzul waloryzacyjnych,  
mogą nastąpić po zawarciu przez Strony odpowiedniego aneksu. 

§ 5 

1. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy cen lub kosztów związanych  
z realizacją zamówienia, Zamawiający dopuszcza na podstawie art. 439 ustawy Pzp 
możliwość zmiany cen jednostkowych określonych w §1 umowy, w oparciu o półroczny 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za ubiegłe 
półrocze, zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) Zmiana może nastąpić jeden raz. Zmiana może nastąpić najwcześniej po upływnie 
miesiąca, w którym został ogłoszony komunikat Prezesa GUS; 

2) Strony będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia, gdy w komunikacie zostanie 
wskazana zmiana o więcej niż 10% w stosunku do analogicznego półrocza w ubiegłym 
roku; 

3) Zmiana  półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, mniejsza niż 10% , 
nie będzie stanowiła dla Stron podstawy do ubiegania się o zmianę wysokości 
wynagrodzenia. 

4) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 umowy dokonana na 
zasadach określonych w niniejszym ustępie nie może przekroczyć 10% wartości umowy 
(poszczególnych cen jednostkowych). 

2. Występując o zmianę wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, 
Strona zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku pod rygorem nieważności. We 
wniosku należy wykazać, że zaistniały wskazane w niniejszym paragrafie przesłanki do 
dokonania zmiany wynagrodzenia, w szczególności, że doszło do zmiany ceny lub kosztów 
związanych z realizacją umowy uprawniające do dokonania zmiany wynagrodzenia oraz 
należy wykazać w jakim zakresie zmiana cen/y lub kosztu/ów ma wpływ na koszty wykonania 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę.  

3. Dokonanie zmian, o których mowa powyżej jest możliwa wyłącznie w formie pisemnego 
aneksu do umowy, podpisanego przez Strony. 

4. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia ostatecznego 
uzgodnienia przez Strony zmiany wysokości wynagrodzenia.  

§ 6 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób 
wykonujących czynności w zakresie obsługi rachunków bankowych w trakcie realizacji 
zamówienia jak i osoby wykonującej czynności doradcy bankowego. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 



 

 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów. 

3. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, Zamawiający - zgodnie ze swoim wyborem i 
we wskazanym terminie - przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia:  
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, iż jest zatrudniony u Wykonawcy na podstawie 

umowy o pracę, 
2) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy; 

a w przypadku wątpliwości lub rozbieżności w treści złożonych powyższych dowodów, 
następujące: 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 26 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) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i  wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 26 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) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust. 1 czynności.  

§ 7 

1. Dodatkowe postanowienia: 
1) Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy wg. wzorca obowiązującego u wybranego 

wykonawcy pod warunkiem, że zostaną uwzględnione powyższe postanowienia, 



 

 

2) Zamawiający zastrzega, że klauzule obowiązujące u wykonawcy stojące w sprzeczności 
z powyższymi postanowieniami nie mają zastosowania w realizacji umowy, a 
wymagania postawione przez Zamawiającego zostaną ujęte w treści umowy. 

§ 8 

Klauzula informacyjna 
- w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 13 RODO -   

przetwarzanie danych na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze 

 

podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 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) 

Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 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) zwanego dalej RODO*– informuje się, że:  

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa. 

II. Inspektor Ochrony Danych* 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony 
Danych Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ul. Stanisława Moniuszki 
1A, 00-014 Warszawa; email: iod@fsusr.gov.pl.  

III. Cele przetwarzania danych  

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu związanym z prowadzonym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem i realizacją umowy1. 

IV. Informacja o wymogu podania danych wynikających z przepisu prawa 

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych, o których mowa jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego.  

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych 

Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

VI. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiedni dla dokumentacji 
zamówień publicznych i zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt urzędów marszałkowskich 
w zakresie działania archiwów zakładowych  

VII. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

                                                           
1 Dotyczy wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i z którym zostanie zawarta umowa 



 

 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
***;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

IX. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa.  

X.  Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

XI.  Dodatkowe informacje  
Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 
ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 



 

 
 

Klauzula informacyjna 
w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zgodnie z 

art. 14 RODO - przetwarzanie danych na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze 

 

podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 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) 

Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której 
dane dotyczą: 

Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 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) zwanego dalej RODO* – informuje się, że:   

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa. 

II. Inspektor Ochrony Danych* 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych 
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 
Warszawa; email: iod@fsusr.gov.pl.  

III. Cele przetwarzania danych i  podstawy prawne przetwarzania 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu związanym z prowadzonym postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem i realizacją umowy2. 
 

IV. Okres przechowywania danych  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiedni dla dokumentacji zamówień 
publicznych i zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt urzędów marszałkowskich w zakresie 
działania archiwów zakładowych. 

V. Kategorie danych osobowych 

Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: dane zawarte w złożonej 
ofercie -  imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (nr tel. stacjonarnego i komórkowego, nr faxu, e-
mail). 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

                                                           
2   Dotyczy osób fizycznych, których dane osobowe pozyskał wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza i z którym zostanie zawarta umowa 



 

 
 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

VIII. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa. 

IX. Źródło danych 

Pani/Pana dane osobowe pochodzą od Wykonawcy. 

X.  Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

XI.  Dodatkowe informacje  
Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO.  

 
UWAGA: Podczas wypełniania tzw. obowiązku informacyjnego każdorazowa analiza i ocena powyższego powinna być 
dokonywana przez departament merytoryczny na etapie projektu. Jeżeli na etapie tej oceny powstaną wątpliwości, uzasadnione 
będzie ewentualne skorzystanie z konsultacji z Zespołem Radców Prawnych. 
 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

§ 9 

Rozwiązanie umowy lub odstąpienie – zapisy zostaną uzgodnione przed zawarciem umowy w oparciu 
o wzorzec umowy funkcjonujący u wybranego wykonawcy. 


