Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
WI.042.9.2020 z dnia 28.05.2020 r.

Projekt
Umowa nr ……………….
zawarta w dniu .................... 2020 r. pomiędzy:
Powiatem Grajewskim, z siedzibą ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, NIP: 7191568228
w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Grajewskiego, reprezentowany przez:
1. Pana Waldemara Remfelda – Starostę Grajewskiego,
2. Pana Tomasza Cebelińskiego – Wicestarostę Grajewskiego,
zwanym dalej ,,Zamawiającym”,
a…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.
W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), o wartości nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego
przedmiotem jest dostawa laptopów i zewnętrznych napędów optycznych dla potrzeb
realizacji projektu p.n.: „Zdalna Szkoła w powiecie grajewskim”, realizowanego w związku
z zawartą, dnia 21 kwietnia 2020 r., Umową o powierzenie grantu nr 991/220
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej
nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach”, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
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Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa 26 szt. laptopów i 26 szt. zewnętrznych
napędów optycznych dla potrzeb realizacji projektu p.n.: „Zdalna Szkoła w powiecie
grajewskim”, realizowanego w związku z zawartą, dnia 21 kwietnia 2020 r., Umową
o powierzenie grantu nr 991/220 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą realizacji
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projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagania dla sprzętu będącego
przedmiotem zamówienia, określone zostały w Opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, któremu strony nadają status
załącznika nr 1 do niniejszej umowy oraz w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik
nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt, będący przedmiotem niniejszej umowy jest
fabrycznie nowy - nieużywany i kompletny oraz nieeksponowany na wystawach lub
imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy,
a także spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie
przedmiotu zamówienia oraz nie jest objęty prawami osób trzecich i jest wolny od
jakichkolwiek obciążeń.
Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu
fabrycznie nowy przedmiot umowy.
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) dostarczenia produktów będących przedmiotem umowy:
a do siedziby Zamawiającego,
a) we własnym zakresie i na swój koszt,
b) w godzinach pracy Zamawiającego,
2) dostarczenia sprzętu wraz z:
a kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi oraz innymi dokumentami
niezbędnymi do przejęcia sprzętu do używania,
ze wszystkimi akcesoriami stanowiącymi komplet sprzedażowy,
deklaracjami i certyfikatami wymaganymi przepisami prawa dla danego typu produktu.
3) zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie dostawy
sprzętu, nie później niż na 2 dni przed tym terminem,
4) wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu umowy na
każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez Zamawiającego.
§2
Termin dostawy
Strony ustalają, że sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy zostanie dostarczony
i wydany Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia…….
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę w dni robocze do godziny 15:30.
Zamawiający w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia do Starostwa Powiatowego
w Grajewie dokona weryfikacji prawidłowości realizacji zamówienia (zgodności
specyfikacji technicznej, jakościowej i ilościowej).
Za dzień należytego wykonania dostawy Strony uważają dzień podpisania bez zastrzeżeń
protokołu odbioru, który zostanie spisany po dokonaniu dostawy przedmiotu zamówienia.
Prawo własności sprzętu, o którym mowa w § 1 ust.1 przechodzi na Zamawiającego
z dniem podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 4.
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6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest niezgodny z załącznikami nr 1 oraz
nr 2 do umowy lub jest niekompletny lub posiada ślady użytkowania lub zewnętrznego
uszkodzenia - Zamawiający odmówi odbioru części lub całości sprzętu, sporządzając
protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru (protokół rozbieżności).

§3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z wybraną w trybie zapytania ofertowego ofertą
Wykonawcy na kwotę brutto _______________ zł (słownie złotych:_________________);
kwota netto wynosi ___________________zł (słownie złotych:_________________);
a
podatek
VAT
wynosi
____________________
zł
(słownie
złotych:_______________________),
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, w tym koszt serwisu gwarancyjnego, koszt gwarancji udzielonej przez
Wykonawcę wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, opakowania,
dostarczenia.
3. Podstawą rozliczeń finansowych między Wykonawcą a Zamawiającym będzie faktura VAT
wystawiona po wykonaniu całości przedmiotu umowy oraz po sporządzeniu i podpisaniu
przez obie strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru, który zostanie spisany po dokonaniu
dostawy przedmiotu zamówienia.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
faktury, na wskazany w niej rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu wskazując jako:
Nabywcę: Powiat Grajewski, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo; NIP: 7191568228
Odbiorcę:
Starostwo Powiatowe w Grajewie
ul. Strażacka 6B
19-200 Grajewo.
8. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
§4
Warunki gwarancji i serwisu
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt będący przedmiotem umowy na
okres ……………. miesięcy oraz zapewni w okresie gwarancji bezpłatny serwis
gwarancyjny.
1. Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się z dniem podpisania bez
zastrzeżeń protokołu odbioru, który zostanie spisany po dokonaniu dostawy przedmiotu
zamówienia.
2. Wykonawca, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
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fizyczne oraz wady prawne sprzętu.
3. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszenia awarii sprzętu Wykonawcy na adres
e-mail …………… i telefonicznie na numer ……………, w dni robocze w godz.
8:00-14:00.
4. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych, rozumianych jako
podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym, do końca następnego dnia
roboczego od chwili zgłoszenia. Serwis gwarancyjny odbywać się będzie w miejscu
użytkowania sprzętu z możliwością naprawy w serwisie wykonawcy lub producenta
sprzętu, jeśli naprawa w miejscu użytkowania okaże się niemożliwa.
5. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego,
wykonawca zapewni:
1) odbiór na własny koszt wadliwego sprzętu,
2) naprawę sprzętu w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
3) dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt do siedziby Zamawiającego.
6. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii lub naprawy sprzętu w terminie 14 dni
roboczych od dnia zgłoszenia wadliwego sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się do
bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach
równoważnych do parametrów oferowanego sprzętu.
7. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jego
wymiany na nowy w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady.
8. W przypadku awarii dysków twardych zamontowanych w sprzęcie komputerowym,
uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. Wykonawca w takim przypadku
zobowiązany jest do dostarczenia nowego dysku, w terminie 48 godzin od zgłoszenia. To
samo dotyczy napraw sprzętu, które będą musiały być wykonywane poza siedzibą
Zamawiającego, sprzęt taki zostanie przekazany do naprawy bez dysków twardych.
9. Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszt transportu
sprzętu naprawianego w ramach gwarancji poza siedzibą Zamawiającego pokrywa
Wykonawca.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane w wykonaniem obowiązków wynikających
z gwarancji oraz z tytułu rękojmi.
11. W przypadku, gdy z kart gwarancyjnych wynikają korzystniejsze warunki gwarancji niż
przewidziane powyżej, mają one zastosowanie do niniejszej umowy.
12. Okres gwarancji sprzętu ulega przedłużeniu o czas jego niesprawności, tj. realizacji
usunięcia usterki, awarii (naprawy lub wymiany wadliwego podzespołu lub urządzenia).
13. W przypadku niewywiązania się z ww. terminów związanych z gwarancyjnym
usunięciem awarii lub dostarczeniem sprzętu zastępczego, Zamawiający obciąży
Wykonawcę poniesionymi kosztami.

§5
Kary umowne
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących
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przypadkach i wysokości:
0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy
dzień opóźnienia w terminie dostawy o którym mowa w § 2 ust. 1,
0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy, za każdy
dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków Wykonawcy wynikających z gwarancji,
10,00 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 – w razie
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
1. Termin płatności kary umownej wynosi 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
Wykonawcę wezwania do zapłaty.
2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu
umowy, ani też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z należnego mu
wynagrodzenia.
4. Niezależnie od zapłaty kary umownej, Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody
na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
5. Strony zgodnie postanawiają, że zastrzeżone kary umowne pozostają w mocy pomimo
odstąpienia od umowy i mogą być dochodzone na drodze postępowania sądowego.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego– w wysokości
10,00% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1.
7. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
8. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie
objętych odszkodowaniem w formie kar umownych strony będą ponosiły
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471
Kodeksu Cywilnego.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.
§6
Odstąpienie od umowy
1

Zamawiający może odstąpić od umowy lub rozwiązać umowę w przypadkach
określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w szczególności, gdy:
1) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie
powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku
Wykonawcy;
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2) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami,
w szczególności nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza inne
postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania przez
Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień umowy i
usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do
wezwania;
3) nastąpi opóźnienie Wykonawcy w dostawie sprzętu w ramach zamówienia
podstawowego określonego w § 1 ust. 1;
4) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, w takim przypadku
Wykonawca uprawniony jest do otrzymania zapłaty za wykonaną część umowy.
Odstąpienie od umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia o przyczynie
odstąpienia od umowy.
W przypadku wykonania przez Zamawiającego umownego prawa odstąpienia od umowy
w części, Strony ustalają, że oświadczenie o odstąpieniu ma skutek wyłącznie do
nieodebranego przez Zamawiającego sprzętu. Strony zobowiązują się w terminie 2 dni od
dnia odstąpienia od umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan
realizacji przedmiotu umowy do dnia odstąpienia.
W przypadku odstąpienia od umowy, Strony dokonają rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy w oparciu o odpowiednie stosowanie procedur odbioru, podstaw
wystawiania faktur, terminów płatności.
Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga
uzasadnienia.
Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania należnych kar
umownych i odszkodowań.
W przypadku stwierdzenia dostaw wadliwie wykonanych, kosztami niezbędnymi do
prawidłowego zrealizowania dostaw obciążony zostanie Wykonawca, z którym
rozwiązano umowę poprzez odstąpienie.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-3
Zamawiający będzie miał prawo do żądania wobec Wykonawcy zapłaty kary umownej
w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej
Umowy.

§7
Rozstrzyganie sporów
1 Wszelkie problemy i sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony nie znajdują
polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd
powszechny miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie
o zmianie adresu swojej siedziby, adresu dla dokonywania doręczeń oraz nr faksu i adresu
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e-mail. W razie braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres lub
numer faksu i adres e-mail Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznawane za
doręczone.
§8
Zmiany lub uzupełnienia
1 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany, za zgodą obu stron, postanowień umowy
w przypadkach określonych poniżej:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i
usług na asortyment stanowiący przedmiot umowy;
2) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np.
wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować
podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych
wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;
3) zmian korzystnych dla Zamawiającego bez zwiększenia ceny określonej w niniejszej
umowie,
4) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów
przez strony,
5) wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub
inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy,
których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki
określone w zapytaniu ofertowym,
6) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi
okolicznościami:
a) siła wyższa umożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
ze szczegółowym opisem,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
c) zmiana danych teleadresowych.
1. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności za zgodą obu stron. Strona występująca o zmianę postanowień umowy
zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.
2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
§9
Podwykonawcy
Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy
podwykonawcom, z zastrzeżeniami poniższych postanowień.
Część zamówienia powierzona dla podwykonawcy…………………………
Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy, wymaga każdorazowo
zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej
o każdej zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych
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podwykonawcach , którym zamierza powierzyć realizację przedmiotu niniejszej umowy.
Informacja o zmianie danych dotyczących podwykonawców powinna zostać przekazana
Zamawiającemu w terminie jednego dnia roboczego.
Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu podwykonawcy powinna zostać przekazana
Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed planowanym powierzeniem mu realizacji prac.
Niezależnie od powyższego Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z
podwykonawcą, o udziale którego w wykonaniu umowy nie uzyskał informacji, do czasu
przekazania przez Wykonawcę niezbędnych danych, a opóźnienie w wykonaniu umowy,
powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą, stanowi opóźnienie
Wykonawcy.
Wykonawca ma prawo do zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę
innym podwykonawcą.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Zamawiający może odmówić zaakceptowania przedstawionych przez Wykonawcę
podwykonawców, tylko w uzasadnionych przypadkach.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie może być dłuższy niż 30 dni.
Zmiana bądź rezygnacja z podwykonawcy nie wymaga wprowadzania zmian w niniejszej
umowie.
§ 12
Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd
cywilny dla siedziby Zamawiającego.
Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane
siłą wyższą.
Siłą wyższą w rozumieniu umowy są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne, niezależne od
Stron, których nie dało się przewidzieć przed podpisaniem umowy, w szczególności: wojna,
powódź, huragan, epidemia, pandemia.
Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu zdarzenia,
uniemożliwiającego wykonanie umowy bądź przyczyniającego się do nienależytego
wykonania umowy.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w przypadku
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niewykorzystania, w trakcie realizacji zamówienia podstawowego, całej kwoty otrzymanego
grantu na zakup laptopów i zewnętrznych napędów optycznych. Zakres ewentualnego
powtórzenia podobnych dostaw będzie obejmował liczbę laptopów i zewnętrznych napędów
optycznych, którą będzie można kupić za kwotę niewykorzystaną w zamówieniu
podstawowym. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie podpisanie przez Wykonawcę i
Zamawiającego aneksu do umowy dotyczącej zamówienia podstawowego.
Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

§ 12
Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 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. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grajewski z siedzibą
w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B. 19-200 Grajewo, adres e-mail:
powiat@starostwograjewo.pl,

tel.

(86)

273

84

63,

zwanym

dalej

„Administratorem”;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym
w Grajewie możliwy jest telefonicznie pod nr tel. (86) 273 84 63, e-mail:
iod@starostwograjewo.pl lub osobiście w siedzibie Administratora,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienie publicznego,
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa, w szczególności odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie krócej jednak, niż przez okres
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wskazany w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach,
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w

przepisach

ustawy

Prawo

zamówień

publicznych,

związanym

z

udziałem

w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych,
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
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.
§ 14
Załączniki do umowy
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia
1)
Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy z dnia ……………................

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

………………………………..

……………………………….
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