
ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR UMOWY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO „ USŁUGI EKSPERCKIE,
ANALITYCZNE, DORADCZE I PROJEKTOWE DLA OBSZARU DZIAŁEK NR 2/26, 2/31, 2/33 I 2/34

AM-11, OBRĘB OPORÓW PRZY UL. KARMELKOWEJ 29 WE WROCŁAWIU”

..............................................................
pieczątka  WYKONAWCY

WZÓR UMOWY

złożonej dla przeprowadzenia rozpoznania rynku do kwoty nieprzekraczającej
130 000,00 zł. (netto) na realizację zamówienia

USŁUGI EKSPERCKIE, ANALITYCZNE, DORADCZE I PROJEKTOWE DLA
OBSZARU DZIAŁEK NR 2/26, 2/31, 2/33 I 2/34 AM-11, OBRĘB OPORÓW PRZY UL.

KARMELKOWEJ 29 WE WROCŁAWIU
/Nazwa przedmiotu zamówienia /

UMOWA

zawarta we Wrocławiu w dniu ............................... pomiędzy:
......................... z siedzibą w Polsce, województwo dolnośląskie, ....................... (....-........),
adres: ..............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców / ewidencji działalności
gospodarczej pod numerem ................................., REGON: ................................., NIP:
................................, zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu którego działają:

1) ....................................... – .................................,
2) ....................................... – .................................,

a

Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (kod
pocztowy 52-437), ul. Karmelkowa 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055657, o numerze
NIP 8942316144 i numerze REGON 931118643, zwaną dalej Zlecającym, w imieniu której
działa:

1) Marek Czachara – Prezes Zarządu,

Wykonawca i Zlecający zwani są łącznie, w dalszej części umowy, Stronami.



§1.

1. Zlecający niniejszym zleca Wykonawcy świadczenie w całym okresie obowiązywania
umowy usług w zakresie określonym w § 4 niniejszej Umowy, a Wykonawca zlecenie
przyjmuje.

2. Celem zlecenia jest uzyskanie przez Zlecającego wyczerpujących wytycznych i
materiałów wyjściowych do przygotowania etapowej inwestycji zarówno w zakresie
finansowym, jak i projektowym. Zlecający oczekuje w szczególności przygotowania przez
Wykonawcę niezbędnych materiałów inwentaryzacyjnych, analitycznych, koncepcyjnych i
specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla działań inwestycyjnych na działkach nr
2/26, 2/31, 2/33 i 2/34 AM-11, obręb Oporów przy ulicy Karmelkowej 29 we Wrocławiu.

3. Wykonawca będzie świadczyć usługi z należytą starannością i zgodnie z najlepszymi
profesjonalnymi standardami oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

4. Zlecający będzie płacić Wykonawcy za świadczone usługi zgodnie z postanowieniami
zawartymi w § 5 niniejszej Umowy.

§ 2.

1. Zlecający udostępni wszystkie posiadane zasoby, jakie będą konieczne do wykonywania
usług wynikających z niniejszej Umowy.

2. Zlecający zobowiązuje się doręczyć Wykonawcy wszelkie niezbędne dokumenty, dane
oraz inne informacje umożliwiające realizację usług określonych niniejszą Umową.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania pełnej poufności wszelkich informacji
otrzymanych od Zlecającego w związku lub przy okazji wykonywanie niniejszej Umowy,
przez co rozumie się zakaz ujawniania takich informacji osobom trzecim oraz zakaz
wykorzystywania informacji do celów innych niż wykonywanie niniejszej Umowy, zarówno
w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

§ 3.

1. Zlecający wyznacza Pana/Panią ……………………, e-mail: …………….. tel
………………… od którego Wykonawca otrzymywać będzie instrukcje i który będzie
przekazywał informacje dotyczące realizacji niniejszej Umowy.

2. Wykonawca wyznacza Pana/Panią ……………………, e-mail: …………….. tel
………………… do bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami Zlecającego.

§ 4.

1. Strony ustalają, że w zakresie niniejszej Umowy znajdują się usługi eksperckie,
analityczne, doradcze i projektowe dla obszaru działek nr 2/26, 2/31, 2/33 i 2/34, AM-11,
Obręb Oporów przy ulicy Karmelkowej 29 we Wrocławiu oraz przygotowanie dokumentacji



według potrzeb Zlecającego związanej z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności
wykonanie poniższych czynności i podjęcie następujących działań:

1) analiz dotyczących infrastruktury technicznej oraz inwentaryzacji architektoniczno –
budowlanych obiektów kubaturowych wybieranych i wskazywanych przez Zamawiającego w
trakcie trwania umowy,

2) koncepcji funkcjonalno – przestrzennych zagospodarowania, modernizacji, przebudowy
lub rozbudowy obiektów kubaturowych wybieranych i wskazywanych przez Zamawiającego
w trakcie trwania umowy,

3) koncepcji funkcjonalno – przestrzennych realizacji nowych obiektów kubaturowych,
zagospodarowania terenu, infrastruktury technicznej itd.

4) kosztorysów wskaźnikowych, opisów zakresu inwestycji i specyfikacji istotnych
warunków zamówienia dla projektów budowlanych i wykonawczych w obiektach opisanych
w pkt 2) i 3),

5) wszelkich niezbędnych dla Zamawiającego działań dotyczących reprezentowania
Zamawiającego przed organami wydającymi warunki techniczne, uzgodnienia, opinie i
decyzje, brania udziału we wszystkich naradach Zamawiającego dotyczących przedmiotu
Umowy z głosem doradczym,

6) innych działań niewymienionych w pkt od 1) do 5), które okażą się niezbędne dla
podejmowania działań inwestycyjnych na przedmiotowym terenie w trakcie realizacji
Umowy.

2. Usługi eksperckie świadczone będą w siedzibie Zlecającego, albo w innym miejscu
wskazanym przez Zlecającego na terenie Wrocławia. Wykonawca zobowiązany jest przybyć
na miejsce i w terminie wskazanym przez Zlecającego, na każde wezwanie Zlecającego.
Zlecający poinformuje Wykonawcę mailowo o terminie spotkania na 3 dni przed terminem
spotkania. Terminy wykonania poszczególnych czynności, o ile umowa nie stanowi inaczej,
będą wyznaczane każdorazowo przez Zlecającego. Usługi świadczone będą również w formie
telefonicznych konsultacji oraz za pośrednictwem maila według potrzeb Zlecającego.
Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco udzielać odpowiedzi na każde pytanie Zlecającego w
formie pisemnej lub/i ustnie przez telefon przez cały okres obowiązywania Umowy. O
oczekiwanej formie udzielenia odpowiedzi na pytania Zlecającego, Zlecający każdorazowo
poinformuje Wykonawcę. Wykonawca gotowy będzie do świadczenia usług na rzecz
Zlecającego przez cały okres obowiązywania Umowy.

3. Wykonawca będzie przedkładał Zlecającemu comiesięczne sprawozdania z
przeprowadzonych działań w danym miesiącu. Zlecający może zażądać od Wykonawcy
przedstawienia materiałów dokumentujących przeprowadzone działania, zaś Wykonawca
zobowiązany jest do ich przedstawienia w terminie wskazanym przez Zlecającego.
Wykonawca wystawi fakturę za wykonane usługi po uprzednim przedstawieniu Zlecającemu
sprawozdania, o którym mowa w zdaniu pierwszym i uzyskaniu pisemnej akceptacji
Zlecającego.



4. Wykonawca przekazywać będzie Zlecającemu 1 egzemplarz wykonanej pracy
eksperckiej, analitycznej i projektowej, a także innej dokumentacji przygotowanej w ramach
umowy oraz wersję elektroniczną dokumentacji w plikach z rozszerzeniem pdf i w plikach do
edycji z rozszerzeniem dwg w terminie uzgodnionym ze Zlecającym.

5. Dokumentację będącą przedmiotem umowy należy wykonać zgodnie z Ustawą Prawo
Budowlane oraz aktami wykonawczymi wydanymi do w/w aktów prawnych, odpowiednimi
normami z uwzględnieniem wytycznych Zlecającego.

§ 5.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się zgodnie z ceną
ofertową Wykonawcy …………………………………….
2. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zlecającego w formie miesięcznego wynagrodzenia
ryczałtowego, równego 1/9 całkowitego wynagrodzenia umownego, czyli ……………………
zł (……………………… złotych) netto + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami, czyli …………………… zł (………………………………… złotych) brutto po
podpisaniu miesięcznego protokołu zdawczo – odbiorczego prac opisanych w § 4. ust. 1, na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Zlecającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie przekazane przez Zlecającego na rachunek
bankowy Wykonawcy ....................... nr: .. .... .... .... .... .... .....

4. Zlecający niniejszym upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT, dotyczących
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, bez podpisu Zlecającego.

5. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym w szczególności przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych
do utworu będącego przedmiotem umowy, dojazdy do siedziby Zlecającego lub w inne
miejsce wskazane przez Zlecającego, pozostawanie do dyspozycji Zlecającego przez cały
okres obowiązywania umowy.

6. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z
przysługującymi mu należnościami.

§ 6.

1. Strony określają termin realizacji Umowy do 31 grudnia 2021 roku.

2. Termin realizacji Umowy może ulec przesunięciu tylko w sytuacji, gdyby obiektywne
czynniki, wynikające z opóźnień w przygotowywanych zapewnieniach, opiniach,
uzgodnieniach i decyzjach instytucji publicznych, uniemożliwiły realizację zakresu niniejszej
Umowy.

§ 7.



1. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zlecającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w przekazaniu egzemplarza wykonanej pracy zgodnie z §4 ust. 4
powyżej– 0,2% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1,
za każdy dzień opóźnienia,
b) za każdorazowe nie stawienie się na spotkanie wyznaczone przez Zlecającego w wysokości
0,2% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1,
c) za nie udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez Zlecającego w terminie i formie
wskazanej przez Zlecającego w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego
brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
d) za nieprzedłożenie co miesięcznego sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy w
wysokości ….. zł za każdy przypadek nie przedłożenia sprawozdania;
e) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji – 0,2%
całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień
opóźnienia  liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad przez Zlecającego,
f) za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji będącej przedmiotem umowy w formie i sposób
określony w umowie w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto
określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
g) za naruszenie zakazu określonego w §2 ust. 3 powyżej w wysokości 50.000 zł za każdy
stwierdzony przypadek
h) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20%
wartości Umowy określonej w § 5 ust. 1, pozostałej do zapłaty.

3. Zlecający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:
za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zlecającego, w wysokości 20% wartości
Umowy określonej w § 5 ust. 1, pozostałej do zapłaty.

4. Niezależnie od zapisów ust. 1 – 3, każda ze Stron ma prawo dochodzić odszkodowania
przekraczającego wysokość kar umownych przed Sądem właściwym dla Strony dochodzącej
odszkodowania. W pozostałym zakresie Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach
ogólnych.

5. W okresie obowiązywania umowy jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Wykonawca
jest i będzie odpowiedzialny wobec Zlecającego za wszelkie szkody, roszczenia osób trzecich
w przypadku, gdy będą one wynikać z wad wykonanych usług lub nie dołożenia należytej
staranności przez Wykonawcę przy wykonywaniu usług,

§ 8.

1 Jeśli w toku czynności odbiorowych przedmiotu zostaną stwierdzone wady jakościowe i
ilościowe to Zlecający może odmówić odbioru przedmiotu zamówienia do czasu usunięcia
wad.
2.W razie wadliwego wykonania Umowy lub części Umowy przez Wykonawcę,
Zlecającemu przysługuje prawo żądania usunięcia wad, a na Wykonawcy ciąży obowiązek
usunięcia wad w terminie do 14 dni od pisemnego wezwania.
3. Usunięcie wad jakościowych i/lub ilościowych zostanie stwierdzone w protokole odbioru.
4. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 1 miesięcznego
okresu wypowiedzenia,



5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zlecający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
7. Oprócz przypadków przewidzianych w prawie i niniejszej umowie, Zlecającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy,
gdy:
a)  Wykonawca nie realizuje przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny lub terminowy,
b) Wykonawca nie rozpoczął bez uzasadnionych przyczyn realizacji usług lub ich nie
kontynuuje pomimo wezwania Zlecającego  złożonego na piśmie;
c) Wykonawca naruszył postanowienia Umowy i pomimo wezwania Zlecającego nie zmienił
sposobu realizacji usług.
8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
9. Z uprawnienie, o którym mowa w ust. 6 Zlecający może skorzystać w terminie 60 dni
od dnia stwierdzenia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia.

§ 9.

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa
majątkowe do utworów powstałych w ramach realizacji niniejszej Umowy, zwanych
dalej łącznie „utworami”.

2. W ramach wynagrodzenia umownego z chwilą odebrania przedmiotu umowy przez
Zlecającego, Zlecający nabywa prawo do eksploatacji przedmiotu Umowy jak utworu
powstałego w wyniku realizacji niniejszej Umowy – w dowolny sposób, bez
ograniczeń czasowych, podmiotowych, przedmiotowych, jak również terytorialnych.

3. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do utworów, przechodzą na
Zlecającego na podstawie zapisów niniejszej Umowy w szczególności na
następujących polach  eksploatacji:

a) trwałe lub czasowe wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie utworów – dowolnymi
technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną,
cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową, trwałe lub czasowe wytwarzanie,
utrwalenie i zwielokrotnianie utworu - dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu
magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską,
komputerową, niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki,
oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania (w tym również w
przypadku, gdy nie jest to niezbędne do korzystania z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem),

b) wprowadzenie utworu do pamięci komputerów, zapis czasowy, trwały oraz kopia jego
zapisów; archiwizacja zapisów; stosowanie, przekazywanie i przechowywanie utworu
oraz jego wyświetlanie i wystawianie (w tym również w przypadku, gdy nie jest to
niezbędne do korzystania z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także w
przypadku, gdy do dokonania tych czynności niezbędne jest zwielokrotnienie utworu),

c) dowolne wykorzystywanie w materiałach informacyjnych, reklamowych i
promocyjnych niezależnie od sposobu wykonania tych materiałów oraz sposobu ich
rozpowszechniania,



d) rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu utworu lub jego kopii; najem, użyczanie,
wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą, bez względu na formę i technikę
utrwalenia i zwielokrotnienia oraz na zastosowany nośnik materialny lub jego brak,

e) wykorzystywanie w całości lub we fragmentach, w tym w ramach połączeń z innymi
dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w
wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną, oraz stosowanie
rozwiązań występujących w utworze w innych projektach lub utworach, zarówno do
celów, w jakich przedmiot umowy był wytworzony, jak również innych celów, do
których może być on wykorzystany,

f) ingerencja w treść utworu, w szczególności poprzez dokonywanie przeróbek,
uzupełnień, uściśleń, wycięć, czy korekty, dokonywanie tłumaczeń i wyciągów,
przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w utworze (w tym
również w przypadku, gdy nie jest to niezbędne do korzystania z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, a także w przypadkach, gdy takie zmiany nie będą spowodowane
oczywistą koniecznością),

g) wszelkie formy eksploatacji i dystrybucji utworu, tak w formie graficznej, tekstowej,
zapisu elektronicznego i komputerowego, jak i w innych formach, zarówno w wersji
drukowanej, jak i elektronicznej,

h) wykonywanie przez Zamawiającego autorskiego prawa zależnego do utworu, tj. prawa
do dokonywania jego m.in. dowolnych zmian, aktualizacji, przeróbek, skrótów,
modyfikacji oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym
zakresie, a także prawo do dalszego udzielania takiego zezwolenia osobom trzecim.

2. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zlecającego
własność nośników, na których utwór został utrwalony.

3. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zlecającego lub osoby trzecie
działające w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego rzecz autorskich praw
zależnych do koncepcji oraz na wyrażanie przez Zlecającego dalszej zgody na
wykonywanie zależnych praw autorskich.

4. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie oświadcza, że nie będzie wykonywał wobec
Zlecającego ani innych osób trzecich działających w imieniu Zlecającego, na jego
zlecenie lub na jego rzecz przysługujących mu autorskich praw osobistych, chyba że
wiąże się to z wykonywaniem zawartej z Wykonawcą umowy oraz wyraża zgodę na
wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w
szczególności w zakresie dokonywania zmian w koncepcjach. Jeżeli osobiste prawa
autorskie będą przysługiwały innej osobie fizycznej, wymagane jest oświadczenie
twórcy wynikające z jego osobistych praw autorskich, na zasadach określonych w
umowie.

5. W przypadku korzystania z podwykonawców, Wykonawca musi zapewnić w
umowach z nimi analogiczne do zapisanych w niniejszej umowie warunki odnośnie
przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedkładanymi koncepcjami Wykonawca
składać będzie oświadczenia podwykonawców o bezwarunkowej zgodzie na
przeniesienie przysługujących im autorskich praw majątkowych na Zlecającego, jak



również oświadczenie o niewykonywaniu autorskich praw majątkowych. Niespełnienie
tego warunku przez Wykonawcę uzasadnia odmowę odbioru i/lub rozliczenia przez
Zlecającego, a w przypadku gdyby Wykonawca pomimo pisemnego wezwania ze
strony Zlecającego z wyznaczeniem dodatkowego co najmniej 5 dniowego terminu, nie
przedłożył wymaganych oświadczeń, Zlecający będzie uprawniony do odstąpienia w
terminie 6 miesięcy od wezwania od niniejszej umowy (w danej części lub w całej
niewykonanej jeszcze części) z przyczyn obciążających Wykonawcę.

§10.

Zgodnie z art. 13 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”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. z siedzibą przy ul. Karmelkowej 29, 52-437 Wrocław (dalej jako ADO);
2) Administrator umożliwia kontakt za pomocą warr@warr.pl, drogą pocztową: ul.
Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-360 Wrocław;
3) Jeżeli nie podał/a Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio ADO, Pani/Pana
dane osobowe zostały przekazane ADO przez podmiot, w imieniu, którego Pani/Pan działa
lub podmiot, który przekazał ADO Pana/Pani dane osobowe, jako niezbędne do zawarcia i
realizacji umowy na rzecz tego podmiotu lub w celu realizacji biznesowych łączących Strony.
Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być pozyskiwane przez ADO z powszechnie
dostępnych źródeł jaki jak: bazy i rejestry, w tym CEIDG, KRS, stron WWW;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego,
pozyskania wykonawcy.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą
przed zawarciem umowy w związku z zapytaniem ofertowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) w przypadku zawarcia umowy, ciąży na ADO obowiązek prawny, zwłaszcza związany
z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) prawnie uzasadniony interes ADO, w celu realizacji relacji biznesowych łączących
strony bądź w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
6 Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO
oraz podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne,
usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym
podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa;
7 W sytuacji nienawiązania relacji biznesowych Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane do czasu zakończenia danego procesu oferowania;
8 Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przechowywane
w okresie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu przez okres wymagany przepisami



prawa, tj. nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu takiej współpracy, jednakże po wygaśnięciu
umowy lub zakończeniu współpracy przetwarzanie będzie wyłącznie w celach archiwalnych,
podatkowych i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
9 Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania;
10 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
11 Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz prawo ich sprostowania;
12 W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania
usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo
do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych;
13 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych.
14 Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ADO do
celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

§ 11.

1. Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

2. Wszelkie zmiany zapisów niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, za zgodą każdej
ze Stron, pod rygorem nieważności

3. Sprawy nieuregulowane niniejszą Umową będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla
siedziby Zlecającego.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

5. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.

Wykonawca: Zlecający:


