
 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr APP_427_5BMF_15340_2022 

 

UMOWA NR APP/ 1/5BMF/15340/2022 

 

zawarta w Warszawie, w dniu: ……………………… r. 

 

na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 18 

stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez 

stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie 

Medycznym, w związku z art. 2 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.2019 z późń. zm.) o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 

złotych netto, pomiędzy: 

 

Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, zwanym 

dalej WUM, reprezentowanym przez: 

prof. dr. hab. Piotra Pruszczyka – Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a 

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)  

 

................................................................................, z siedzibą w ............................... przy ulicy 

..............................., posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….. wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ............................................. .......... 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..............., zwaną w treści 

umowy „WYKONAWCĄ ”, reprezentowaną przez: 1 ............................... 2 ...............................  

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej) 

 

 (imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym 

pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, 

posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ”,  

 

(w przypadku spółki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej)  

 

(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym 

pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, 

posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

oraz  

(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym 

pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, 

posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

działających w formie spółki cywilnej pod firmą ……………………… z siedzibą w 

.................................. przy ulicy ............................, posiadającą REGON: …………….. oraz NIP: 

………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ 



 

 

 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi obejmującej 

przetworzenie mikrobioty jelitowej z materiału pozyskanego od zdrowych dawców i chorych na 

chorobę Parkinsona, w procedurze o zwalidowanej technologii, do formy zawiesiny, gotowej  do 

podania przez kanał roboczy kolonoskopu wraz z transportem do Zamawiającego zgodnie  

z zaproszeniem do składania ofert (Załącznik nr 1 do umowy) i ofertą złożoną w postępowaniu 

(Załącznik nr 2 do umowy).  

2. Materiał pozyskiwany jest od dawcy wskazanego przez Wykonawcę. 

3. Usługa jest wykonywana celem umożliwienia Zamawiającemu dokonania transferu (przeszczepu) 

mikrobioty jelitowej do organizmu biorcy, zgodnie z wytycznymi odpowiednich towarzystw 

naukowych. 

 

§ 2. 

Warunki realizacji umowy 

 

1. Świadczenie Usług będzie miało miejsce na podstawie zamówień składanych przez 

Zamawiającego, przesyłanych na adres mailowy Wykonawcy ________________ z następczym 

potwierdzeniem zamówienia drogą mailową. 

2. Zamówienia dokonywane będą przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Usługi nie później niż w terminie 48 h od daty 

wpłynięcia zamówienia. Niezbędne jest potwierdzenie otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. 

Data ważności preparatu: 3 miesiące przy przechowywaniu w temperaturze – 20 stopni, 3 lata od 

daty produkcji, w temperaturze – 80 stopni. 

4. Do każdego preparatu Wykonawca zobowiązuje się załączyć oświadczenie, że preparat został 

pobrany od Dawcy, u którego wykluczono zakażenia najistotniejsze z punktu widzenia 

klinicznego: zakażenie bakteryjne, wirusowe, grzybicze, pasożytnicze, w szczególności powinny 

zostać wykluczone wzw A, wzw B, wzw C, HIV, CMV, EBV, kiła, pasożyty jelitowe, Clostridium 

difficile, SARS-CoV2 oraz flora enteropatogenna, w szczególności bakterie oporne na antybiotyki 

w mechanizmach ESBL, VRE, CPE. 

5. Do każdego preparatu Wykonawca załączy: certyfikaty jakości (minimum wewnętrzne) każdego 

wytworzonego w ramach usługi preparatu mikrobioty (spis badań wykonywanych dawcom, 

materiałom i preparatom) oraz polisę ubezpieczeniową. Wykonawca zobowiązuje się posiadać 

stosowną polisę ubezpieczeniową przez cały okres trwania Umowy oraz deklaruje ich okazywanie 

Zamawiającemu na każde jego wezwanie. 

6. W przypadku trudności ze zrealizowaniem Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego o trudnościach z terminową realizacją Zamówienia oraz wskazać 

planowany termin realizacji Zamówienia, nie dłuższy jednak niż 4 dni robocze.  

7. Osobami odpowiedzialnymi za komunikację podczas obowiązywania Umowy są: 

    ze strony Wykonawcy – email: _______________, tel. ___________ . 

    ze strony Zamawiającego  _______________, email: _______________, tel. ___________. 

Zmiana przedstawicieli wyznaczonych do bieżącej realizacji Umowy, nie wymaga zmiany     

niniejszej Umowy i nie wpływa na realizację jej pozostałych zapisów.  

8. Wykonawca oświadcza, że: 

a) Świadczy profesjonalne usługi przetwarzania materiału dawcy – próbki kału – w celu 

wyizolowania z niego bakterii do przeszczepu oraz wytworzenia zawiesiny mikrobioty 

jelitowej w postaci zestawu do podawania biorcy do przewodu pokarmowego. 



 

 

b) zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w szczególności jeśli dotyczą przedmiotu umowy, oraz posiada wszelkie wymagane prawem 

uprawnienia i pozwolenia do realizacji Umowy. 

c) dysponuje niezbędnymi pomieszczeniami i urządzeniami, a także odpowiednio 

wykwalifikowanym personelem, gwarantującymi prawidłowe i terminowe wykonanie Usługi. 

d) Zobowiązuje się do świadczenia Usług z zachowaniem wymaganych standardów jakości  

i bezpieczeństwa biologicznego. 

e) Gwarantuje wykonanie Usługi w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla zdrowia lub życia 

pacjenta poddawanego zabiegowi transferu mikrobioty jelitowej. 

9. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu zawinionej szkody wyrządzonej 

pacjentowi na skutek wykonania przetworzenia kału na preparat do przeszczepienia Mikrobioty, 

które nie odpowiadało wymaganiom jakościowym lub bezpieczeństwa. 

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieskuteczności transferu 

(przeszczepu) mikrobioty jelitowej u pacjentów. 

11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z wadliwym działaniem 

Zamawiającego w szczególności w związku z nieprawidłowym przechowywaniem produktu  

w siedzibie Zamawiającego, wystąpienia błędów lekarskich podczas terapii i innych zdarzeń, na 

które wykonawca nie ma wpływu. 

12. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę osób, o których mowa w zał. Nr 2 do zapytania 

ofertowego, pod warunkiem, że osoba wskazana w zastępstwie będzie posiadała wiedzę  

i doświadczenie co najmniej takie, jak osoba wykazana w celu spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu, w wyniku którego zawarto niniejszą Umowę. Zmiana osoby będzie następowała na 

pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zmiany. Zamawiający wyrazi zgodę lub 

odmówi zgody na zmianę w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga formy aneksu do Umowy. 

13. Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy siłami własnymi zgodnie z oświadczeniem 

złożonym w ofercie, na warunkach zawartych w Umowie. 

14. Wykonawca zezwala Zleceniodawcy na audytowanie działalności w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy, w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące od momentu zgłoszenia przez 

Zamawiającego takiego zapotrzebowania.  

 

 

§ 3. 

Odbiory 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania transportu Mikrobioty do Zamawiającego –  Szpital 

Bródnowski Klinika Neurologii WNoZ, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa. 

2. Fakt wykonania usługi zostanie potwierdzony protokołem odbioru przez osobę upoważnioną przez 

Zamawiającego. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru 

w liczbie 2 egzemplarzy jest Pan/Pani: __________________,  

e-mail: _________________@wum.edu.pl, lub osoba przez nią upoważniona. 

Zamawiający ma prawo odmówić potwierdzenia odbioru Usługi w całości lub w części, jeżeli 

została ona wykonana wadliwie i żądać od Wykonawcy ponownego jej wykonania w terminie, o 

którym mowa w § 2 ust. 2, liczonym od dnia zgłoszenia wady bez dodatkowego wynagrodzenia 

za tę usługę.  

 

                                                                     § 4. 

Wynagrodzenie 

 

1. Wynagrodzenie jest uzależnione od liczby faktycznie wykonanych w każdym miesiącu Usług 

oraz ceny pojedynczej Usługi wskazanej w załączniku nr 1 zapytania ofertowego. Wskazane 



 

 

ceny uwzględniają wszelkie koszty związane z wykonaniem Usługi, w tym koszt transportu 

Mikrobioty do miejsca, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. Za wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie  

w wysokości…………………….. zł brutto. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakupu Usług w zależności od przebiegu 

leczenia, zmiany profilu świadczonych usług lub zmian metod diagnostyczno-terapeutycznych. 

Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem  

o zapłatę za Usługi już wykonane.  

 

 

                                                                     § 5. 

Warunki płatności 

 

1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:  

a) papierowej;  

b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą  

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. 

(Dz.U. 2020 poz. 1666 j.t.).  

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy,  

w terminie do 30 dni od:  

a) daty złożenia w Kancelarii WUM, ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa, pokój 006, 

oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem dopuszczalności złożenia 

takiej faktury w formie pliku .pdf na adres: efaktury@wum.edu.pl. W takim przypadku  

w tytule wiadomości należy podać numer faktury, numer postępowania  

i nazwę wystawcy faktury;  

b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF.   

3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest Protokół odbioru, podpisany bez zastrzeżeń przez 

osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu 

umowy (§ 3 ust. 2), który winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM albo 

przesłany Zamawiającemu, na adres: aam@wum.edu.pl,  

z zastrzeżeniem ust. 12.  Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych, z wyjątkiem faktury.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później 

niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru. 

Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie.   

5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………….….. Zmiana numeru 

rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty 

uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który 

znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest 

zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu 

niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności 

faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e-mail: rachunki@wum.edu.pl. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru 

mailto:aam@wum.edu.pl


 

 

rachunkowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę 

odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę,  

z zastrzeżeniem ust. 7.  

7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi 

podatnikami podatku VAT w Polsce.   

8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna 

składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. 

danych zawierających:  

a) informacje dotyczące odbiorcy płatności;  

b) wskazanie umowy zamówienia publicznego.  

9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który 

pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 5250005828.  

10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 

3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 893).  

11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność 

naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona 

zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 

wystawienia faktury korygującej.  

 

 

                                                                    § 6. 

Okres obowiązywania umowy 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. 12 miesięcy od daty jej zawarcia tj: od ………… 

do …………… 

2. Stronom umowy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w formie pisemnej, z zachowaniem 

1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Stronom umowy nie przysługują z tego tytułu roszczenia 

odszkodowawcze. 

 

§ 7. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. za opóźnienie  w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości brutto 

przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;  

b. w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1,  

w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 

wyłącznie po stronie Wykonawcy; 

2. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy 

określonej w § 4 ust. 2. 

3. Przyczynami odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca 

Strony uznają w szczególności: 

a) zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy przekraczająca 7 dni; 

b) naruszenie zobowiązań określonych w § 2 ust. 4 i 5. 



 

 

4. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 3, przysługuje Zamawiającemu w terminie 

30 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od 

Umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, bezpośrednio przy zapłacie 

faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy, 

6. Zamawiający ma prawo, niezależnie od kar umownych, do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

 

 

 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Każdorazowa zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. Przeniesienie przez Wykonawcę praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy  

Kodeksu cywilnego. 

4. Spory wynikające z zawartej umowy będą rozstrzygały sądy powszechne właściwe dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Wykonawcy i Zamawiającego. 

6. Następujące załączniki stanowią integralną część umowy:  

Załącznik nr 1 - Zaproszenie do składania ofert;  

Załącznik nr 2 - Oferta;  

Załącznik nr 3 – Protokół odbioru;  

Załącznik nr 4 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

 

 

      ZAMAWIAJACY                                                                         WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do umowy nr ................................ 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU  

(uwaga dla każdej jednostki organizacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

oddzielnie)  

[Wniosek nr 2022/EL/...........]  

Symbol i nazwa jednostki docelowej: .............  

.................................................  

ul. ...................................., ............ ........................  

tel. ..........................  faks .......................... e-mail ............................  

 

Przedmiot odbioru:  Nazwa producenta:  

Model urządzenia:  

 Nr fabryczny:  

Inne:  

Sprzęt zainstalowano:  TAK/NIE  

Instruktaż przeprowadził: …………………………………………………………………….  

Zastrzeżenia:  TAK/NIE  

UWAGI:……………………………………………………………………………….……………  

I*) Termin usunięcia wad:...............................................................................  

 

Pieczęć jednostki Przyjmującej   

  

  

  

  

Pieczęć Wykonawcy  

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

jednostki Przyjmującej  

  

  

  

Podpis Wykonawcy  

Podpis i pieczątka przedstawiciela Działu  

…………………………….  

  

  



 

 

 II*) Przyjęto bez zastrzeżeń w dniu:…………….. ………………………  

Pieczęć jednostki Przyjmującej   

  

  

  

  

Pieczęć Wykonawcy  

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

jednostki Przyjmującej  

  

  

  

  

Podpis Wykonawcy  

Podpis i pieczątka przedstawiciela Działu  

……………………………….  

  

  

  

UWAGA: Powyższy protokół podpisany „bez zastrzeżeń” jest podstawą do wystawienia faktury 

VAT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 4 do umowy nr ................................  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych, których dane przetwarza Zamawiający w 

związku z realizacją niniejszej umowy 

 

1. Zamawiający informuje, że w przypadku:  

1) osób fizycznych będących Wykonawcą,  

2) osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą będących Wykonawcą,  

3) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną,  

4) członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną,  

5) osoby fizycznej skierowanej do realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę  

będzie przetwarzał dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio od Wykonawcy w celu realizacji Umowy.  

2. W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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), dalej 

„RODO”, Zamawiający informuje Panią/Pana, że:  

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. 

Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa;  

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować na adres e-

mail: iod@wum.edu.pl, lub pod nr tel.: +48 22 57 20320;  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu Pani/Pana dane 

osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu realizacji niniejszej umowy, w 

celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz w celu wynikającym z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. w celach kontaktowych, w celu dochodzenia 

roszczeń lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami;  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, upoważnione do dostępu do Pani/Pana 

danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy lub przez okres wskazany w 

dokumentach programów operacyjnych krajowych, regionalnych, jak i w zawieranych umowach o 

dofinansowanie, jak również przez czas określony dla poszczególnych kategorii archiwalnych, którymi jest 

oznaczona dokumentacja zgromadzona w WUM zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt WUM 

opracowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 

2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do 

archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, ewentualnie przez czas dochodzenia 

roszczeń lub obrony administratora przed roszczeniami;  

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym lub wynika z zawartej z wykonawcą umowy; konsekwencją niepodania określonych danych jest 

brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy;  

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO;  

8) Posiada Pani/Pan:  

i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  

iii. 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;  

iv. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

v. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

vi. prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO, z zastrzeżeniem pkt 9 lit. b poniżej.  

9) Nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  



 

 

b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy 

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

10) Pani/Pana dane osobowe Zamawiający otrzymał od Wykonawcy.  

3. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do przekazania treści ust. 1 – 2 powyżej 

osobom, których dane osobowe udostępnia Zamawiającemu w związku  

z niniejszą umową, chyba że ma zastosowanie art. 14 ust. 5 RODO. 


		2022-12-07T09:09:23+0100
	Marta Lorenc


		2022-12-07T14:51:59+0100
	Jolanta Ilków


		2022-12-08T22:42:53+0100
	Karolina Mich




