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UMOWA 

zawarta w dniu 30.04.2021 r. w Kielcach pomiędzy: 
Nabywcą: Powiatem Kieleckim z siedzibą w Kielcach, ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce,  
NIP: 9591645790, REGON: 291009372, 
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce 
reprezentowanym przez: 
Starostę – Mirosława Gębskiego 
Członka Zarządu – Mariusza Ścianę 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy  
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
NASK S.A. z siedzibą w Warszawie (02-796), pod adresem ul. Wąwozowa 18 lok. 010, której akta 
rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000644422, REGON:365743505, NIP: 9512421815, kapitał 
zakładowy  
w wysokości 76.100.000 zł (siedemdziesiąt sześd milionów sto tysięcy złotych), wpłacony                        
w całości w imieniu i na rzecz której działają: 
Maria Wiatr – Kierownik Biura Regionalnego – Biuro Regionalne Kielce, na podstawie 
pełnomocnictwa Nr 15B/2021/P z dnia 10.02.2021r., 
zwaną dalej „Wykonawcą” 

Przedmiot zamówienia płatny z działu 750 rozdziału 75020 § 4360 

Wartośd usługi poniżej 130 000 złotych netto – bez stosowania ustawy Prawo zamówieo 
publicznych. Wykonawcę wyłoniono w oparciu o Regulamin udzielania zamówieo publicznych z 
dnia 20 stycznia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Kielcach. 
W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku o nr SR-II.272.2.80.2021 

została zawarta umowa następującej treści: 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę, polegającą                                              

na zapewnieniu łącza w technologii IP VPN dedykowanego dla systemu                             

Pojazd/Kierowca pomiędzy Wydziałem Komunikacji i Transportu                                  

zlokalizowanym w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy                             

Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce (Urzędem) a dziewięcioma filiami, znajdującymi                               

się na terenie powiatu kieleckiego (Delegaturami) przez okres  

24 miesięcy, począwszy od dnia 1 maja 2021 r. 

2. Łącze musi spełniad co najmniej wymagania techniczne określone przez PWPW podane poniżej, co 

Wykonawca niniejszym gwarantuje. 

Zestawienie połączenia tunelowanego dla Systemu Pojazd/Kierowca w następujących 

lokalizacjach: 
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Lp. 
Adres świadczenia 

usługi urzędu i filii 

Minimalna 

gwarantowana 

przepustowośd 

łącza  

Nr telefonu w filii 

1. 
ul. Wrzosowa 44,  

25 – 211 Kielce 
16 Mb/s --------------- 

2. 
ul. Żeromskiego 16,  

26 – 067 Strawczyn 
10 Mb/s 41 303 87 47 

3. 
ul. Rynek 15,  

26 – 006 Nowa Słupia 
10 Mb/s 41 317 87 61 

4. 
ul. Rynek 62,  

26 – 025 Łagów 
10 Mb/s 41 307 40 22 

5. 
ul. Partyzantów 18,  

26 – 004 Bieliny 
10 Mb/s 41 302 51 12 

6. 
ul. Bednarska 17,  

26 – 020 Chmielnik 
10 Mb/s 41 306  28 62 

7. 
ul. Suchedniowska 3,  

26 – 010 Bodzentyn 
10 Mb/s 41 311 56 55 

8. 

ul. Ogrodowa 1,  

26 – 035 Raków  

k. Staszowa 
10 Mb/s 41 353 50 78 

9. 
 

ul. Centralna 9,  

26 – 080 Mniów 
10 Mb/s 41 303 85 66 

10. 
ul. Czarnowska 59, 

26-065 Piekoszów 
10 Mb/s ----------------- 

3. Łącze sieciowe między routerem PWPW w Urzędzie, a routerem PWPW w Delegaturach musi byd 

łączem dedykowanym dla Systemu Pojazd/Kierowca i nie może byd używane  

w innym celu. Fizycznie łącze nie może byd terminowane lub przechodzid przez jakiekolwiek 

urządzenia, należące do Urzędu np. inny router lub przełącznik (switch) Urzędu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyd w terminie umożliwiającym                                 

świadczenie usługi łącza, które będzie urządzeniem ostatniej mili oraz okablowanie                                                         

i interfejsy, umożliwiające podłączenie swoich urządzeo do routerów.  

W przypadku konieczności doposażenia routerów, Wykonawca ponosi wszelkie koszty  

z tym związane. 

5. W przypadku zaprzestania świadczenia usługi, Wykonawca zobowiązany będzie                        w 

terminie do 3 dni roboczych od dnia zakooczenia umowy lub w dniu zakooczenia umowy do 

demontażu wszystkich urządzeo o których mowa w ust. 4 powyżej. 

§ 2 

1. Wymagania dla łącza i usługi: 
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a) brak połączenia z Internetem oraz separacja od innych klientów w sieci Wykonawcy 

dostarczającego łącze; 

b) wykorzystanie łącza dostarczonego przez Wykonawcę tylko na potrzeby Systemu 

Pojazd/Kierowca w relacji punkt – punkt między Urzędem i Delegaturą, terminowane na 

routerach PWPW bez przejścia przez dodatkowe urządzenia aktywne Urzędu; 

c) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą posiadad interfejs Fast Ethernet dla połączenia 

z routerem PWPW w Urzędzie i Delegaturze. 

2. Wymagane parametry pojedynczego łącza: 

a) gwarantowana przepustowośd łącza pomiędzy routerem PWPW w Urzędzie a routerem PWPW w 

Delegaturach na poziomie minimum 10 Mb/s w obu kierunkach równocześnie; 

b) adresacja IP połączeniowa pomiędzy routerem Wykonawcy i routerem PWPW w każdej 

lokalizacji zostanie zdefiniowana przez Administratora Systemu Pojazd/Kierowca – firmę HP. 

Wykonawca musi zapewnid routing pomiędzy sieciami połączeniowymi (routing statyczny). Usługa 

DHCP ma byd wyłączona; 

c) brak wymagao na Access – Listy na routerach Wykonawcy; 

d) dla wszystkich Delegatur i głównej lokalizacji Urzędu typ sieci połączeniowej to gwiazda (nie 

fullmesh lub siatka); 

§ 3 

1. W zakresie usługi, o której mowa w § 1 Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres trwania 

umowy do utrzymywania gwarantowanej dyspozycyjności pracy. 

2. Wykonawca zapewni dostęp do usługi w pełnym zakresie w okresie od dnia 1.05.2021 r. do dnia 

1.05.2023 r. 

3. Rozpoczęcie i zakooczenie usługi zostanie potwierdzone podpisanym przez przedstawicieli obu 

stron protokołem. W przypadku niestawienia się którejkolwiek strony w momencie rozpoczęcia 

lub zakooczenia usługi, druga strona upoważniona jest do sporządzenia                      i podpisania 

protokołu samodzielnie 

 

 

 

§ 4 

1. Ustala się właściwe powiadamianie przez Zamawiającego o nieprawidłowościach działania 

urządzeo telefonicznie na nr telefonu +48 22 380 81 82  oraz e-mailem na adres: 

operator@nask.pl na nr faksu: +48 22 448 14 18 które będą niezwłocznie potwierdzane przez 

Wykonawcę e-mailem na adres: informatycy@powiat.kielce.pl lub na nr faksu: 41 200-12-10. 

mailto:operator@nask.pl
mailto:informatycy@powiat.kielce.pl
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2. Gwarantowany czas usunięcia awarii łącza: do 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Naprawy 

oraz usuwanie awarii dokonywane będą po zgłoszeniu telefonicznym,  

e-mailowym lub za pomocą faksu przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony 

Zamawiającego. Czas usunięcia usterki liczony będzie od chwili zgłoszenia awarii w którykolwiek 

powyższy sposób. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w ramach przedmiotu umowy przez 24 

godziny na dobę we wszystkie dni robocze w roku. 

4. Za realizację umowy ze strony Zamawiającego będzie odpowiedzialny Zespół Wsparcia 

Informatycznego: - Piotr Śnioch – tel. 41 200 1215, Dominik Miodek – tel. 41 200 1218, e-mail: 

informatycy@powiat.kielce.pl 

5. Za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie odpowiedzialny: Maria Wiatr, nr telefonu: +48 

608 299 322, e-mail: maria.wiatr@nasksa.pl 

6. Wykonawca nie może powierzyd wykonania swych obowiązków osobie trzeciej bez zgody 

Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy. 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy ryczałtowego łącznego wynagrodzenia za 

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy za cały okres obowiązywania umowy w kwocie 

41 328, 00 zł brutto (uwzględniając podatek VAT), słownie brutto: czterdzieści jeden tysięcy 

trzysta dwadzieścia osiem 00/100 złotych, które będzie płatne w okresach miesięcznych po 

1 722, 00 zł brutto (uwzględniając podatek VAT w stawce 23 %), słownie brutto: tysiąc 

siedemset dwadzieścia dwa 00/100 złotych za każdy miesiąc świadczenia usługi. Wynagrodzenie 

to w okresie obowiązywania umowy nie podlega wzrostowi. 

2. Na kwotę określoną w ust. 1 powyżej składają się wszystkie koszty związane z prawidłową 

realizacją niniejszej umowy, w szczególności: wynagrodzenie i opłaty za instalację  

i korzystanie z niezbędnych urządzeo, koszty związane z dostawą, instalacją  

i korzystaniem z routerów przez Zamawiającego, a także koszty ewentualnych urządzeo  

i materiałów oraz przyrządów niezbędnych w celu utrzymania sprawnego łącza przez okres 24 

miesięcy. 

3. Rozliczenie usług nastąpi z dołu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego po otrzymaniu przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

mailto:informatycy@powiat.kielce.pl
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4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie płatne przelewem w terminie 14 dni od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na konto Wykonawcy nr 68 

1750 0009 0000 0000 3492 1587 

5. Jeżeli dotyczy, Zamawiający ma prawo regulowania płatności w ramach mechanizmu podzielnej 

płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług.  

6. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 4 jest rachunkiem umożliwiającym 

płatnośd w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o którym mowa                 w ust. 5 powyżej. 

7. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 6 powyżej, 

opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego 

płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie 

określonym w ust. 4, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 

jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowao z tytułu dokonania 

nieterminowej płatności. 

8. W przypadku gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 4 nie będzie znajdował 

się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia Wykonawcy  w terminie wskazanym ust. 

4. 

W takim przypadku opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 4, nie 

stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak 

również innych rekompensat/odszkodowao z tytułu dokonania nieterminowej płatności.  

9. Wykonawca nie ma prawa przenieśd wierzytelności wynikających z umowy,  

a dotyczących wynagrodzenia na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Faktury VAT należy wystawid w następujący sposób: 

Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP: 9591645790 

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce. 

11. Za datę uregulowania należności Strony przyjmują dzieo obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty określonego  

w ust. 4 Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej. 

§ 6 

1. Gwarancja dostępności świadczonych usług określona jest dla miesięcznego okresu czasowego, z 

uwzględnieniem przerw na serwis.  

2. Przerwy na serwis są dopuszczalne od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 07:00 oraz 

w dni wolne od pracy Zamawiającego. Wówczas Zamawiający dopuszcza możliwośd 
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niedostępności usługi w tzw. oknach serwisowych. Zamawiający nie będzie wliczał okien 

serwisowych do godzin niedostępności. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o niedostępności usługi, o 

której mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej na 24 godziny przed planowanym „oknem 

serwisowym”. 

§ 7 

1. Strony postanawiają, że obowiązywad będą kary umowne.  

2. Za każdy przypadek uchybienia terminowi, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% miesięcznego wynagrodzenia za 

każdą godzinę niedostępności powyżej 12 godzin, rejestrowanej od momentu dokonania 

zgłoszenia awarii do momentu potwierdzenia jej usunięcia. 

3. W przypadku uchybienia terminowi rozpoczęcia dostępu usługi, o którym mowa w §3 ust. 2 w 

wysokości 150 zł brutto za każdy roboczy dzieo zwłoki w terminie rozpoczęcia świadczenia usługi. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

5. Kwoty z tytułu niedostępności usługi oraz kary umowne będą naliczane po zakooczeniu procedury 

reklamacyjnej, przeprowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z 

dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 284). 

6. Wykonawca pokrywa wszelkie szkody i straty powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego 

świadczenia usług, będących przedmiotem niniejszej umowy. 

7. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający może dochodzid odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu 

cywilnego. 

8. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę ujawnionych awarii w terminie, o którym mowa  

w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający może zlecid ich usunięcie innemu podmiotowi na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od możliwości naliczenia kar umownych. 

9. Łącznie wysokośd kar umownych nie może przekroczyd 10% wartości ryczałtowego łącznego 

wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy. 

10. Kary umowne mogą byd potrącone z bieżącego wynagrodzenia na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 8 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzied w chwili jej zawarcia, Zamawiający 

może odstąpid od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższej okoliczności.  
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2. W przypadku trzykrotnego opóźnienia w naprawie awarii łącza w stosunku do terminu 

określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu powyższych okoliczności.  

3. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie spełnia umownych wymagao technicznych, 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 4-dniowy termin do przywrócenia parametrów umownych. Po 

upływie tego terminu, w przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę wymagao technicznych 

wynikających z umowy, Zamawiający może odstąpid od umowy         w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach bądź rozwiązad umowę ze skutkiem 

natychmiastowym, z winy Wykonawcy.  

4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 - 3 powyżej, powinno nastąpid w formie 

pisemnej i zawierad uzasadnienie pod rygorem nieważności. 

§9 

1. Zamawiający może wypowiedzied niniejszą umowę w przypadku gdy: 

a) wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwośd, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał przedmiot umowy, 

b) łączna wartośd kar umownych osiągnie 10% wartości łącznego ryczałtowego wynagrodzenia 

brutto należnego Wykonawcy. 

§ 10 

Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku, gdy:  

1. zmianie ulegnie miejsce lokalizacji filii Wydziału Komunikacji i Transportu. Aktualne                                     

miejsca lokalizacji zostały wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega 

prawo do +/- 2 zmian lokalizacji filii Wydziału Komunikacji i Transportu, bez zmiany 

wynagrodzenia.  

2. powstanie lub ulegnie likwidacji do 2 filii Wydziału Komunikacji i Transportu. W tej sytuacji 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone każdorazowo jako dodanie bądź odjęcie 1/9 ceny 

miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy do 

miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu świadczenia usługi w dziewięciu filiach. 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem  nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie. 
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3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Załącznik do umowy: 

 Załącznik nr 1 –Specyfikacja techniczna, 

 Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy z dnia 20.04.2021 r. 

 Załącznik nr 3 – protokół odbioru. 

§ 12 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (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 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 skontaktowad się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: iod@powiat.kielce.pl   

3. Dane osobowe, osoby której dane dotyczą, 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, osoby której dotyczą, zostaną pozyskane na podstawie zawartej umowy. Podanie 

danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy. Brak ich podania spowoduje 

brak możliwości zawarcia umowy.  

5. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz osoby lub 

podmioty, którym na wniosek, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa 

udostępniona będzie dokumentacja postępowania. Dane, osoby której dotyczą będą 

publikowane na stronie BIP Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa. 

6. Dane osobowe, osoby której dotyczą, będą udostępniane organom kontrolnym oraz innym 

podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.  

7. Dane osobowe, osoby której dotyczą, 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 zostad 
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przedłużony jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia 

ewentualnych roszczeo lub obrony przed roszczeniami.  

8. Osoba, której dane dotyczą posiada:  

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych  

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania  swoich danych osobowych  

z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowad zmianą 

wyniku postępowania ani zmianą postanowieo umowy,  

• 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, że 

przetwarzanie jej danych osobowych  narusza przepisy RODO.  

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

międzynarodowym. 

10. 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 wyłączeo 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 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 Zaproszenia, składa stosowne oświadczenie. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Starosta Mirosław Gębski 

Członek Zarządu Mariusz Ściana 

Wykonawca Maria Wiatr 

 
 
 
 
 
 
 


