
   

 

 

Załącznik nr 6 
WZÓR 

UMOWA 
 
zawarta w dniu ...................................... 2021r. 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: 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
przy kontrasygnacie ………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
..................................................... z siedzibą ............................................................................, 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 
Polskiej, NIP: …………………………, REGON: …………………………….,  
reprezentowanym przez: 
..................................................................... 
………………………………………………………………….. 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 
.................................................. z siedzibą ................................................................................ 
wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy ......................................................... 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ................................., 
NIP: ............................................................,  REGON: ...................................................,  
reprezentowanym przez:  
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
została zawarta umowa następującej treści: 
 
Przedmiot zamówienia płatny z działu 801, rozdziału 80195, paragrafu 4307 i 4309  
Wartość usługi poniżej kwoty 130.000,00 zł netto – bez stosowania ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Wykonawcę wyłoniono w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z zasadą konkurencyjności,           
a w sytuacjach tam nieokreślonych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach z dnia 20 stycznia 2021r. 
 

§ 1 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegających na zapewnieniu 
nielimitowanego dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie 
miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego w ramach miesięcznego abonamentu na podstawie 
dostępu imiennego dla 60 pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach – Uczestników 
projektu pn. „Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby                



  

   

 

 

w wieku aktywności zawodowej, pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach” 
współfinansowanego przez Unię Europejską. 

§ 2 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do obiektów, prowadzących zajęcia 

sportowo-rekreacyjne na terenie miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego. Wykonawca 
oświadcza, że zapewnia dostęp do minimum 20 obiektów, z którymi na dzień podpisania 
niniejszej umowy posiada podpisane umowy współpracy, gwarantujące prawidłową 
realizację warunków zamówienia, znajdujących się na terenie miasta Kielce oraz powiatu 
kieleckiego w ilości minimalnej: 5 basenów, 5 siłowni, 5 saun, 5 punktów świadczących 
zajęcia fitnessu bez limitu wejść do obiektów (karta open), których wykaz stanowi Załącznik 
nr 3 do niniejszej umowy. Ponadto, w ramach umowy Wykonawca zapewnia wstęp do 
wszystkich punktów, świadczących tego typu usługi, będących w jego ofercie na terenie 
całego kraju. 

2. Poprzez nielimitowany dostęp Zamawiający uważa zapewnienie minimum jednokrotnego 
wejścia do danego obiektu w każdym dniu obowiązywania umowy (zgodnie z godzinami 
pracy obiektu) oraz korzystania z jego usług, zgodnie z regulaminem danego podmiotu. 

3. Dostępność obiektów dla uczestników musi pokrywać się z ich godzinami otwarcia                      
i prowadzonych w nich zajęć sportowo-rekreacyjnych przez 7 dni w tygodniu. Osoby 
zgłoszone przez Zamawiającego będą mogły korzystać z pakietu wyłącznie osobiście,               
o różnych porach, ale wynikających z godzin pracy obiektu, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej. 

4. Usługa będzie realizowana na podstawie miesięcznych kart abonamentowych 
wystawionych imiennie dla każdego Uczestnika. 

5. Wykonawca usługi będzie zobowiązany do: 
1) zapewnienia imiennych kart wejściowych dla Uczestników; 
2) zapewnienia pełnej obsługi logistycznej związanej z obsługą imiennych kart; 
3) dostarczenia do siedziby Zamawiającego, maksymalnie na 4 dni przed rozpoczęciem 

każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy, 60 imiennych kart 
abonamentowych, uprawniających do korzystania z obiektów sportowych;  

4) karty abonamentowe będą imienne i aktywne dla Uczestników przez cały czas trwania 
umowy, chyba że Uczestnik zrezygnuje z udziału w projekcie, o czym Zamawiający 
zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę. Karty osób rezygnujących będą blokowane, 
tym samym będą traciły status Uczestnika. Wykonawca nie będzie pobierał opłat za 
wydanie nowych imiennych kart abonamentowych dla osób wskazanych w miejsce 
rezygnujących Uczestników oraz za zablokowanie kart osób rezygnujących; 

5) Wykonawca nieodpłatnie wystawi kartę wstępu dla nowo zgłoszonych zastępujących 
Uczestników w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od 
Zamawiającego. Zakres usług dla nowych Uczestników musi być tożsamy z usługami 
innych osób, biorących udział w projekcie; 

6) Wykonawca w ramach umowy umożliwi także korzystanie z nowo dostępnych usług        
w ramach pakietu sportowo-rekreacyjnego, świadczonych przez podmioty, z którymi 
Wykonawca nawiąże współpracę. Uczestnicy będą mogli korzystać również z tych usług. 
Zamawiający będzie informowany o nowych usługach za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres wskazany w § 7 ust. 1 umowy. Dostęp do nowych usług nie 
spowoduje wzrostu cen jednostkowych wskazanych w ofercie. Aktualna lista wszystkich 
dostępnych obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych będzie zawsze dostępna na stronie 



  

   

 

 

internetowej Wykonawcy; 
7) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy będzie dostarczał imienne karty 

abonamentowe, umożliwiające świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia 
do Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, pokój 330          
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Termin dostarczania 
kart maksymalnie do 4 dni przed rozpoczęciem każdego miesiąca kalendarzowego 
obowiązywania umowy; 

8) w przypadku zaginięcia imiennej karty czy nieumyślnego utracenia jej przez Uczestnika, 
na pisemne zgłoszenie ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się                       
w umownym terminie 10 dni roboczych przesłać bezpłatnie duplikat karty; 

9) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wszelkich informacji Uczestnikom                     
o dostępnych usługach oraz zasadach korzystania z usług poprzez dostarczanie 
Zamawiającemu informacji na ten temat. 

6. W zakres przedmiotu umowy wchodzą także wszystkie te czynności, które nie zostały 
wprost określone w umowie, a są niezbędne do przeprowadzenia przedmiotu umowy              
i które Wykonawca w oparciu o dotychczasowe doświadczenie powinien był przewidzieć, 
podejmując się wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 3 

1. Warunkiem koniecznym jest, aby przedmiot zamówienia był świadczony na podstawie 
wystawionych przez Wykonawcę imiennych kart abonamentowych wraz z zastosowaniem 
sposobu weryfikacji (rejestracji wejścia/wyjścia). Zamawiający przewiduje uzależnienie 
wstępu do obiektów lub korzystania z zajęć sportowo-rekreacyjnych od identyfikacji 
Uczestnika w zakresie jego imienia i nazwiska (tzn. zgodności tych danych z informacjami 
zawartymi w dokumencie tożsamości lub innym dokumencie ze zdjęciem), dopuszcza także 
potwierdzenie przez Uczestnika faktu wstępu do obiektów lub skorzystania z zajęć poprzez 
weryfikację imiennej karty magnetycznej wraz z okazanym dowodem tożsamości. 

2. Zabronione jest korzystanie z imiennych kart abonamentowych wystawionych w ramach 
umowy przez osoby inne niż wskazane przez Zamawiającego. 

 
§ 4 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) zgłoszenia i utrzymania przez cały okres trwania umowy 60 pracowników (50 kobiet, 10 

mężczyzn) do korzystania z usług objętych pakietem sportowo-rekreacyjnym; 
2) przekazania danych Uczestników niezbędnych do sporządzenia imiennych kart 

abonamentowych najpóźniej do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania 
umowy poprzez kontakt e-mailowy z osobą wskazaną w § 7 ust. 2 umowy; 

3) niezwłocznego informowania Wykonawcy, w przypadku rezygnacji Uczestników                         
z korzystania z zajęć spowodowanej różnego rodzaju wypadkami losowymi lub rezygnacji  
z udziału w projekcie oraz podawania danych osób, które będą uczestniczyć w zastępstwie; 

4) udzielania Wykonawcy informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu 
zamówienia, będących w posiadaniu Zamawiającego; 

5) współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu 
zamówienia i udziału w koniecznych spotkaniach. 

 



  

   

 

 

§ 5 
1. Usługi, stanowiące przedmiot umowy będą wykonywane przez okres 12 pełnych  miesięcy, 

liczonych od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zawarto 
umowę, tj. od dnia …………………… do dnia …………………….. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy jest możliwa w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności: 
1) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, takich jak działanie siły wyższej; 
2) z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, 

skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w tym związanych z wystąpieniem 
wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące                  
w szczególności: 
a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 
przedmiotu umowy, 

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku            
z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, 

c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 
Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                      
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 

d) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 
możliwość wykonywania umowy zgodnie z jej treścią. 

3. W przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostępie do wszystkich obiektów objętych 
umową, wynikających z wprowadzonego stanu epidemicznego, Wykonawca zobowiązuje 
się do wydłużenia, na wniosek Zamawiającego,  terminu obowiązywania umowy. Okres 
wydłużenia umowy będzie tożsamy z czasem trwania ogłoszonych restrykcji, bez 
ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. W takim przypadku, Strony 
ustalają nowy termin wykonania przedmiotu umowy w formie aneksu. Natomiast 
rozliczenie nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 2 umowy. 

 
§ 6 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości     
o następujących okolicznościach: 
1) utraty przez Wykonawcę któregokolwiek z zaoferowanych obiektów, o których mowa   

w § 2 ust. 1 umowy; 
2) zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne lub nastąpi rozwiązanie firmy 

Wykonawcy; 
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub 

nie kontynuuje jej mimo pisemnego wezwania Zamawiającego; 
5) Wykonawca nie będzie realizować przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami 

określonymi w treści niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 



  

   

 

 

6) gdy łączna wartość kar umownych przekroczy 10% łącznego ryczałtowego 
wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, o którym mowa 
w § 8 ust. 1 umowy. 

2. W ciągu 10 dni od dnia odstąpienia od umowy, Strony komisyjnie sporządzą protokół, 
ustalający zaawansowanie realizacji przedmiotu umowy oraz poniesione przez Wykonawcę 
niezbędne i udokumentowane koszty. Niniejszy protokół będzie stanowić podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury za usługi wykonane do chwili ich przerwania. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 
ustalonej w ust. 2 powyżej, płatne w terminie 14 dni od daty otrzymana prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. 

4. Odstąpienie od umowy lub jej zmiany są dokonywane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 7 
1. Za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego będzie odpowiedzialny/a: 

………………………………, nr tel.: ………………, e-mail: ………………………. 
2. Za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie odpowiedzialny/a 

…………………………..., nr tel.: ………………, e-mail: ……………………… 
 

§ 8 
1. Łączne ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, tj. 12 pełnych 

miesięcy świadczenia usługi dla 60 osób wynosi ..................... zł brutto (słownie brutto: 
.......................................................... /100 złotych), uwzględniając VAT w stawce …..%,    
w tym kwota za 1 miesiąc świadczenia usługi dla 1 osoby wraz z wydaniem karty open 
wynosi ............................ zł brutto (słownie brutto: .......................................................... 
/100 złotych). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone jako iloczyn ilości osób, dla których wydano 
imienne karty abonamentowe w danym miesiącu i jednostkowej ceny brutto za 1 miesiąc 
świadczenia usługi dla 1 osoby, zadeklarowanej w ofercie. 

3. Łączne ryczałtowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie 
koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym 
koszty wydania imiennych kart abonamentowych dla Uczestników oraz ich duplikatów. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i dostarczania Zamawiającemu faktur                  
w systemie miesięcznym „z góry” do 10 dnia każdego miesiąca obowiązywania umowy. 
Warunkiem wystawienia faktury jest potwierdzenie odbioru kart na protokole zdawczo-
odbiorczym sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez przedstawicieli obu Stron 
umowy. 

5. Zamawiający zapłaci należności, wyliczone w sposób określony w ust. 2 powyżej, w formie 
przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………. na 
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę z terminem płatności 14 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty faktury 
uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Jeżeli dotyczy, Zamawiający będzie miał prawo dokonywać płatności w ramach 
mechanizmu podzielonej płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 
marca 2004r. o podatku od towarów i usług. 



  

   

 

 

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 5 powyżej jest rachunkiem 
umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa     
w ust. 6 powyżej. 

8. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 7 powyżej, 
opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez 
Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności w terminie określonym w ust. 5 powyżej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy 
do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 
rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

9. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 5 powyżej 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. 5. W takim przypadku, opóźnienie w dokonaniu 
płatności w terminie określonym w ust. 5 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania 
od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań 
z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

10. Faktura powinna być wystawiona według poniższych danych: 
Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP: 9591645790 
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce. 

 
§ 9 

1. Strony postanawiają, że będą obowiązywać kary umowne w następujących przypadkach       
i wysokościach: 
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego 
ryczałtowego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, wskazanego w § 8 ust. 1, 

b) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu poszczególnych imiennych kart abonamentowych 
dla Uczestników projektu w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 5 pkt 3) umowy 
w wysokości 0,5% jednostkowej ceny brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi dla 1 osoby, 
o której mowa w § 8 ust. 1 umowy, pomnożonej przez liczbę niedostarczonych kart, 

c) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu poszczególnych imiennych kart abonamentowych 
dla zastępujących Uczestników projektu w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 
5 pkt 5) umowy w wysokości 0,5% jednostkowej ceny brutto za 1 miesiąc świadczenia 
usługi dla 1 osoby, o której mowa w § 8 ust. 1 umowy, pomnożonej przez liczbę 
niedostarczonych kart, 

d) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu imiennych kart abonamentowych, będących 
duplikatami kart zaginionych lub utraconych przez Uczestników projektu w stosunku do 
terminu określonego w § 2 ust. 5 pkt 8) umowy w wysokości 0,5% jednostkowej ceny 
brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi dla 1 osoby, o której mowa w § 8 ust. 1 umowy, 
pomnożonej przez liczbę niedostarczonych kart. 

2. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości łącznego ryczałtowego 
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, wskazanego w § 8 ust. 1 umowy. 

3. Kary, o których mowa w ust. 1 powyżej będą potrącane z bieżącego wynagrodzenia, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 



  

   

 

 

4. Niezależnie od kar umownych, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
 

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

Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy względem osób trzecich wszelkich 

informacji, które uzyskał w związku z wykonywaniem umowy. 
3. Wszelkie informacje i materiały uzyskane od Zamawiającego w związku z realizacją umowy 

mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji umowy. Wykonawca zabezpieczy te 
informacje i materiały przed dostępem osób trzecich. 

4. W ślad za zawartą umową z Wykonawcą zostanie zawarta umowa powierzenia danych 
osobowych, regulująca warunki przetwarzania danych osobowych.  

 
§ 11 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679         
z 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. poz. 119, str. 1), 
dalej zwany „RODO”, informuję że: 
1. W związku z procedurą zawarcia umowy Administratorem Państwa danych osobowych 

będzie Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach, reprezentowany przez  Starostę 
Kieleckiego z siedzibą przy ulicy Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce. 

2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może skontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@powiat.kielce.pl.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
b w celu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.  

4. Dane zostaną pozyskane na podstawie zawartej umowy. Podanie danych jest dobrowolne, 
jednak niezbędne do zawarcia umowy. Brak ich podania spowoduje brak możliwości 
zawarcia umowy/realizacji zamówienia.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego 
oraz osoby lub podmioty, którym na wniosek w przypadkach przewidzianych przepisami 
prawa udostępniona będzie dokumentacja postępowania. Państwa dane będą 
publikowane na stronie BIP Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa.  

6. Dane osobowe będą udostępniane organom kontrolnym oraz innym podmiotom wyłącznie 
w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.  

7. Dane osobowe pozyskane w celu związanym z zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą 
będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, 
przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi   
u Zamawiającego. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony, jeżeli 
przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego będzie niezbędne dla dochodzenia 
ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.  

8. Posiada Pani/Pan:  

https://sip.lex.pl/?a#/act/68636690?unitId=art(13)
https://sip.lex.pl/?a#/act/68636690?unitId=art(13)
https://sip.lex.pl/?a#/act/68636690?unitId=art(13)
https://sip.lex.pl/?a#/act/68636690?unitId=art(13)
mailto:iod@powiat.kielce.pl


  

   

 

 

 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 
z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy oraz postanowień postępowania 
wraz z Załącznikami,  

 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 z zastrzeżeniem, iż 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,  

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

9. Zamawiający nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski ani żadnym organizacjom 
międzynarodowym. 

§ 12 
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 Wykonawca 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 Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane 
w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca jest 
zobowiązany 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 do 
dokumentacji postępowania składa stosowne oświadczenie. 

 
§ 13 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. Ponadto, znajdują zastosowanie przepisy, dotyczące certyfikacji wedle norm, 
będących przedmiotem umowy. Przepisy także mają pierwszeństwo w stosunku do zapisów 
umowy. 

3. Wszelkie spory, wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 



  

   

 

 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, zaś dwa dla Zamawiającego. 

5. Załączniki, stanowiące integralną część umowy: 
1) Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy, 
2) Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe SR-II.272.2.282.2021, 
3) Załącznik nr 3 – wykaz obiektów Wykonawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 
 
 
 

 
 

 

 


