
UMOWA 
 
zawarta w dniu 16.12.2022r. w Kielcach pomiędzy:  
Powiatem Kieleckim (Nabywca) z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce,  
NIP 9591645790, REGON: 291009372, 
- Odbiorca – Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce 
reprezentowanym przez: 
Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego, 
Mariusza Ścianę – Członka Zarządu Powiatu 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a  
Michałem Kulińskim prowadzącym działalność pod firmą Michał Kuliński  MKAtech,  
Rakoszyn 40, 28-362 Nagłowice, wpisaną  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 656 229 3507, REGON: 382029447,  
reprezentowanym przez: 
Michała Kulińskiego 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
została zawarta umowa następującej treści: 

 
Przedmiot zamówienia płatny z działu 750 rozdziału 75020 paragrafu 6060 

Wartość usługi poniżej 130.000,00 zł netto – bez stosowania ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Wykonawcę wyłoniono w oparciu o Regulamin udzielenia zamówień publicznych 
w Starostwie Powiatowym w Kielcach z dnia 20.01.2021 r. 
 
§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do 
zaprojektowania rozbudowy jak i rozbudowania za umówionym wynagrodzeniem 
istniejącego systemu nadzoru wizyjnego w zakresie dostawy i konfiguracji serwera 
fizycznego NMS NVR X4U-R13 RAID 8x8TB oraz doposażenia wraz z montażem kamer 
i innych potrzebnych elementów na parkingu Starostwa Powiatowego w Kielcach. 
Wynagrodzenie obejmuje pełną usługę rozbudowy bez żadnych dodatkowych 
kosztów. Zakres działań podjętych w ramach realizacji prac, o których mowa wyżej, 
będzie obejmował, w szczególności: 

a) dostawę i montaż wraz z konfiguracją serwera fizycznego NMS NVR X4U-R13 RAID 8x8TB 
– 1 szt. 

b) dostawę oraz montaż niżej wymienionych elementów: 

 kamer NVIP-5H-6202M – 8szt. 

 puszka montażowa - łączeniowa NVB-6030JB – 8 szt. 

 switchy przemysłowych ULTIPOWER 192SFP 8XFE – 2 szt. 

 MDR -100-48   zasilacza na szynę DIN 100W – 2 szt. 

 MDR-100-24  zasilacza na szynę DIN – 2 szt. 

 gniazda wtyczkowego na szynę TH35 – 4 szt. 

 wyłącznika instalacyjnego nadprądowego S 301 B 10 1P 10A 6kA – 4 szt. 

 ogranicznika przepięć ST30B+C 1P – 6 szt. 



 zabezpieczeń przeciwprzepięciowych PoE Multi NETProtector 4xWE – 2 szt. 

 ogranicznika przepięć IPP-1-21-HS – 2 szt. 

 obudowy z płytą montażową CS-44/200 (wymiary 400x400x200) – 2 szt. 

 uchwytów montażowych obudowy – 2 szt. 

 skrętka F/UTP kat. 6 – 2 szt. 

c) Wszelkie dodatkowe materiały instalacyjne potrzebne do wykonania rozbudowy wraz  
z pracą na wysokości przy pomocy podnośnika. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obszarem, na którym prace mają zostać 
wykonane, przyjmuje prace do wykonania bez zastrzeżeń i wykona prace określone  
w ust. 1 powyżej zgodnie z umową oraz zgodnie z obowiązującymi normami, 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej za umówione wynagrodzenie a także Zapytaniem ofertowym stanowiącym 
Załącznik nr 1 do umowy  oraz  ofertą Wykonawcy, która stanowi Załącznik nr 2 do 
umowy. 

3. Wykonawca otrzymał i zapoznał się z dokumentacją techniczną systemu nadzoru 
wizyjnego, przekazaną mu do wglądu w ramach realizacji niniejszej Umowy, i oświadcza, 
że jest ona kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i wystarczająca na cele 
realizacji niniejszej Umowy. 

 
§ 2 
1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonania prac, o których mowa § 1 na terenie Starostwa, zgodnie  
z postanowieniami niniejszej Umowy oraz z obowiązującymi normami, powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 
za umówione wynagrodzenie,  

b)  dołączenia aktualnie posiadanych kamer przez Zamawiającego do systemu 

monitoringu. Usługę obejmuje ponadto konfiguracja posiadanych elementów 

systemu monitoringu wizyjnego oraz będących przedmiotem niniejszego zlecenia, tak 

aby rozbudowa systemu spełniała oczekiwania Zamawiającego.  

c) uprzątnięcia terenu dokonywanych prac, a także wszelkich wykonanych 
obiektów/instalacji, o których mowa w § 1 ust. 1 lub w związku z nimi,  
w terminie 2 dni od dnia zakończenia prac lub rozwiązania umowy przed terminem 
zakończenia prac, 

d) wykonywania usługi przez co najmniej dwóch pracowników z ukończonymi 
szkoleniami (certyfikaty ukończenia szkolenia z zakresu obsługi administrowania 
systemu telewizji dozorowej CCTV NOVUS i NMS) oraz posiada należyte 
doświadczenie, wiedzę i umiejętności. 
Uprawnienia powyższych osób stanowią Załącznik nr 3 do ninie jszej umowy. 

e) przedstawienia, na każde żądanie Zamawiającego, do wglądu certyfikatów 
zgodności stosowanych materiałów, urządzeń i narzędzi z mającymi zastosowanie 
Polskimi Normami, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub 
aprobatami/wymogami technicznymi, 

f) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich niezgodnościach  
w otrzymanych wytycznych uniemożliwiających mu lub znacznie utrudniających 
przeprowadzenie prac, 



g) ubezpieczenia na własny koszt swoich pracowników i sprzętu, a także zapewnienia 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (minimum 900 000 zł) za szkody powstałe 
w wyniku lub w związku z realizacją niniejszej Umowy – polisa nr 920025504319 
 z dnia15.07.2022r. 

h) przestrzegania w czasie przebywania na terenie Starostwa, obowiązujących tam 
zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, a także zapewnienia, że 
pracownicy i współpracownicy Wykonawcy będą tych zasad przestrzegać.  

i) wykonania prac bez zakłócenia pracy Urzędu oraz bez utrudnienia dostępu do 
parkingu dla klientów 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania (w szczególności do wglądu 
 w odpowiednią dokumentację) uprawnień pracowników i współpracowników 
Wykonawcy znajdujących się na terenie Starostwa w toku realizacji prac na podstawie 
niniejszej Umowy lub w związku z ich realizacją. 

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Starostwo pracuje od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7.00 – 15.15, a rozbudowa nie może zakłócić pracy Urzędu  
i dostępu do parkingu przez klientów. 

4. Zamawiający oświadcza, iż w trakcie realizacji umowy, nie będą występować na terenie 
Starostwa żadne utrudnienia w realizacji świadczenia Wykonawcy, poza określonymi  
w ust. 3, a w przypadku ich wystąpienia termin realizacji umowy zostanie wydłużony  
o czas trwania utrudnienia.  

 
§ 3 

1. Po wykonaniu prac będących przedmiotem umowy Zamawiający otrzyma wystawiony 
przez Wykonawcę protokół odbiorczy zawierający, w szczególności: 

a) dokumentację powykonawczą,  
b) listę zainstalowanych urządzeń systemu nadzoru wizyjnego, 

 
§ 4 
1. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Wykonawcy o wszelkich 

zmianach w  realizacji zamówienia.  
 
§ 5 
1. Wykonawca użyje do wykonania prac, o których mowa w § 1 powyżej, własnych 

materiałów i urządzeń, lecz ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu, na jego 
żądanie, atestów i certyfikatów zastosowanych materiałów i urządzeń. 

2. Postanowienia z ust.1 nie zwalniają Wykonawcy z całkowitej odpowiedzialności za 
wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w tym również za rodzaj i dostawę wszystkich 
materiałów i urządzeń użytych przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania 
niewłaściwych materiałów, niespełniających wymogów Polskich Norm, obowiązujących 
przepisów prawa i innych istotnych kryteriów. 
 
 

§ 6 
1. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania prac, 

o których mowa w § 1 powyżej, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia 



właściwych materiałów wykazanych w protokole odbiorczym sporządzonego przez  
Wykonawcę. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy mogą się odbywać spotkania informacyjno – 
koordynacyjne pomiędzy Stronami. Spotkania będą się odbywać na terenie Starostwa. 

3. Zamawiający ma prawo zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu 
Starostwa każdej osoby – pracownika lub współpracownika Wykonawcy, która zdaniem 
Zamawiającego zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała  
w wykonywaniu swojej pracy lub której obecność na terenie Starostwa jest uznana przez 
Zamawiającego za niepożądaną. 

 
§ 7 
1. Strony ustalają termin realizacji Umowy: 10 dni od dnia zawarcia tj.  

od dnia 27.12.2022r. 
2.    Termin zostanie potwierdzony podpisaniem przez obie strony Protokołu odbiorczego,  

o   którym mowa w § 9 ust. 7 poniżej. 
 
§ 8 
1. Przedstawicielem Zamawiającego jest Pan Adrian Wolicki – Administrator Monitoringu 

Wizyjnego, tel.: 41 200 12 20, e – mail: wolicki.a@powiat.kielce.pl 
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest Pan Michał Kuliński, tel.: 601 086 926 

e- mail: biuro@mkatech.pl 
 
§ 9 
1.Strony ustalają ryczałtowe  wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania 
przedmiotu umowy na kwotę: 52 275,00 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście 
siedemdziesiąt pięć 00/100zlotych brutto), w tym VAT w stawce  23%, która to kwota 
stanowi całość ryczałtowego wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej 
Umowy. 
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne w formie przelewu na 
rachunek bankowy nr 43 1020 2733 0000 2802 0094 6764 w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania faktury przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu. 
3. Jeżeli dotyczy, Zamawiający będzie dokonywał płatności w ramach mechanizmu 
podzielonej płatności (split payment), zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004r.      
o podatku od towarów i usług. 
4. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 2 jest rachunkiem 
umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa      
w ust. 3 powyżej. 
5. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 4 
powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez 
Zamawiającego płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności w terminie określonym w ust. 2 nie stanowi dla 
Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również 
innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 
6. W  przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 2 nie będzie 
znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 
wskazanym w ust. 2 powyżej. W takim przypadku, opóźnienie w dokonaniu płatności  



w terminie określonym w ust. 2 powyżej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania 
od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań  
z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 
7. Podstawą do wystawienia faktury będzie Protokół odbiorczy  sporządzony i podpisany 
przez obie  Strony w terminie 2 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
W przypadku nieprzystąpienia do odbioru przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Wykonawca dokona jednostronnego odbioru, który będzie podstawą do 
wystawienia faktury. 

       8. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy ich nieprawidłowości lub 
niekompletności, Zamawiający może żądać uzupełnienia prac lub usunięcia nieprawidłowości 
w wyznaczonym przez siebie terminie i odmówić podpisania Protokołu odbiorczego do czasu 
ich wykonania.  
 9. Zapłata nastąpi jednorazowo na podstawie faktury VAT, która zostanie wystawiona  
w ciągu 3 dni od zakończenia prac, potwierdzonego  Protokołem odbiorczym.  
10. Fakturę należy wystawić w następujący sposób: 
     Nabywca: 

Powiat Kielecki 
ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce 
NIP: 959-164-57-90 

Odbiorca (Płatnik): 
Starostwo Powiatowe w Kielcach 

 
§ 10 
1. Wykonawca nie może powierzać wykonania niniejszej umowy osobom trzecim bez 

zgody Zamawiającego. 
2. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którym wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy powierza lub z pomocą których przedmiot niniejszej 
umowy wykonuje. 
 

§ 11 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku zwłoki w zakończeniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % 
należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy wynagrodzenia brutto za 
każdy dzień zwłoki względem terminu zakończenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, 

b)  w przypadku nieuprzątnięcia terenu  dokonywanych prac, a także wszelkich 
wykonanych obiektów /instalacji    – w wysokości 0,5% należnego Wykonawcy na 
podstawie niniejszej Umowy wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,  
w stosunku do terminu o którym  mowa w § 2 ust.1 lit.c),  

c) za niedotrzymanie terminu o którym mowa w § 13 ust.2 i/lub 4  Zamawiający naliczy 
kary w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, w stosunku do 
któregokolwiek z terminów tam wskazanych, 

d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 20% ryczałtowej 
wartości wynagrodzenia. 

2. Łączna wartość naliczonych  kar umownych nie przekroczy 20% ryczałtowej wartości 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar z bieżącego wynagrodzenia. 



        4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na 
zasadach ogólnych w kwocie przewyższającej wysokość kar umownych, jeżeli 
wyrządzona przez Wykonawcę szkoda będzie przekraczać wysokość przysługującej 
Zamawiającemu kary.  

5. Zamawiający jest upoważniony do odstąpienia od niniejszej umowy  w następujących 
sytuacjach: 
a) w razie opóźnienia po stronie Wykonawcy w rozpoczęciu prac w terminie 3 dni od 

dnia podpisania umowy, 
b) w razie stwierdzenia, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób rażąco 

niezgodny z polskimi normami, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
zasadami wiedzy technicznej lub ze sztuką budowlaną, mimo wezwania Wykonawcy 
przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji obowiązków z wyznaczeniem 
terminu na zmianę sposobu wykonania, wynoszącego co najmniej 3 dni, 

c) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przez osoby, które nie posiadają 
uprawnień, o których mowa w § 2 ust.1 lit. d). 

6. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o podstawach odstąpienia.  

 
§ 12 
1. Strony zwolnione są z obowiązku dotrzymania warunków niniejszej umowy w przypadku 

wystąpienia czynnika siły wyższej uniemożliwiającej jej realizację. 
2. Jako czynnik siły wyższej rozumie się: trzęsienie ziemi, powódź, wojnę. O zaistnieniu 

czynnika siły wyższej Strona powołująca się na jego wystąpienie powinna poinformować 
o tym drugą Stronę pisemnie, w terminie 3 dni od daty wystąpienia czynnika, pod 
rygorem nieważności. 

3. Jako czynnik siły wyższej rozumie się również udokumentowany spadek temperatury 
powietrza w ciągu dnia poniżej -12 stopni Celsjusza w trakcie wykonywania przedmiotu 
Umowy oraz  opady atmosferyczne, uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy. 

4. Realizacja warunków Umowy po ustąpieniu czynnika siły wyższej nastąpi na podstawie 
dotychczasowych uzgodnień między Stronami przy ewentualnych modyfikacji 
związanych z wpływem siły wyższej na jej realizację. 

 
§ 13 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone  

i zainstalowane urządzenia systemu nadzoru wizyjnego liczonej od momentu podpisania 
Protokołu Odbiorczego. 

2. W ramach udzielonej gwarancji oraz w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do 
niezwłocznego usuwania wad na koszt własny, przy czym Wykonawca zobowiązany jest 
do rozpoczęcia usuwania wady w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o 
zaistnieniu lub zauważeniu wady. 

3. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę, w określonym w ust. 2 terminie, do 
usuwania zgłoszonych wad, Zamawiający może powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej 
na koszt i  niebezpieczeństwo Wykonawcy bez dodatkowego wezwania. 

4.  Czynności związane z usunięciem wady w okresie gwarancji lub rękojmi winny zakończyć 
się w ciągu 2 dni roboczych od ich rozpoczęcia.  

5.   W przypadku przekroczenia 2 dniowego terminu, o którym mowa w ust.4 powyżej, 
Zamawiający będzie miał prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną określoną w § 11 



ust. 1 lit. c) niniejszej umowy, chyba że przekroczenie terminu wynika 
 z rozmiaru wady lub jej właściwości, uniemożliwiających dotrzymanie 2 dniowego 
terminu jej usunięcia, o czym Wykonawca poinformuje Zamawiającego przed upływem 
terminu usunięcia wady, a Zamawiający wyznaczy inny termin na jej usunięcie.  

6.  Udzielona gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego, 
przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady. 

 
§ 14 
W związku z faktem, że realizacja przedmiotu zamówienia związana jest z dostępem do 

danych osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego przedmiotu 

zamówienia, w celu wywiązania się z obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu 

danych osobowych wynikającego z realizacji wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”), Administrator informuje: 

a) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe                     

w Kielcach, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, reprezentowane przez 

Starostę Kieleckiego; 

b) W przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych (IOD), do którego kontakt znajduje się na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Kielcach; 

c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów 

realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest ustawa          

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny; 

d) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. podstawy prawnej jest 

niezbędne, aby Podmiot przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań związanych    

z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia; 

e) Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych                          

z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia; 

f) Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują 

przepisy prawa; 

g) Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca zakończenia realizacji zadań 

związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem iż okres 

przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przewidziany przez przepisy prawa; 

h) Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań związanych z wykonaniem 

przedmiotowego zamówienia będą przechowywane przez okres wymagany przepisami 

prawa wynikającymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt; 

i) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych 

przez Administratora, osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi 



do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania do Administratora.  

j) Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów 

prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, których dane 

dotyczą zgody. Dane osoby, której dotyczą, będą publikowane na stronie BIP 

Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa. 

 

Wykonawca, ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 

obowiązków związanych z udziałem w postępowaniu, wynikających z RODO, tj.:  

 obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 

dane osobowe dotyczą i od których dane Operator bezpośrednio pozyskał (chyba, że 

dysponuje już tymi informacjami – art. 13 ust. 4 RODO),  

 obowiązek informacyjny, wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 

dane przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane 

pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których 

mowa w art. 14 ust. 5 RODO,  

 w celu zapewnienia, że operator wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 

prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane 

w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia stosownego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.  

W związku z powyższym, Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 

do dokumentacji Zapytania, składa stosowne oświadczenie. 

 

§ 15 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 
3.    Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień  

niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden  

egzemplarz dla Wykonawcy, zaś dwa dla Zamawiającego. 

5.    Integralną część niniejszej umowy stanowią Załączniki: 

       Nr 1 – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, 

       Nr 2- oferta Wykonawcy, 

       Nr 3 – uprawnienia osób skierowanych do realizacji usługi. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA                                                                      
 

aPodpisał  

Mirosław Gębski – Starosta  
Mariusz Ściana – Członek Zarządu 


