
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:
Wykonanie dokumentacji – projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w bloku nr 1 i nr 3 przy 
ul. Fabrycznej w Wieruszowie będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko 
Własnościowej ,,BURSZTYN” w Wieruszowie dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
do realizacji w trybie Ustawy z dnia 5 stycznia 2017 r. 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko Własnościowa ,,BURSZTYN” w Wieruszowie 

ul. Fabryczna 5/8-9
98-400 Wieruszów

Tel. / Fax (062) 307 11 40
NIP 619-10-09-295   REGON 250565145

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

II. Tryb udzielenia zamówienia 
     Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu ograniczonego na podstawie  
wewnętrznego regulaminu. 

III. Opis przedmiotu zamówienia
   Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie dokumentacji –– projektu budowlanego, przedmiaru robót,  kosztorysu oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w bloku nr 1 i nr 3 przy 
ul. Fabrycznej w Wieruszowie będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko 
Własnościowej ,,BURSZTYN” w Wieruszowie dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
do realizacji w trybie Ustawy z dnia 5 stycznia 2017 r. 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
ocieplenie:
- ściany piwnicy,
- ściany zewnętrzne międzyokienne,
- ściany zewnętrzne nadziemia podłużne,
- ściany zewnętrzne nadziemia szczytowe, 
- modernizacja systemu grzewczego.

Szczegółowe warunki przedstawia audyt (wariant nr 2) – dostępny do wglądu w biurze 
Spółdzielni.



IV. Termin wykonania zamówienia 
Okres realizacji umowy do 10 kwietnia 2020 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadającą uprawnienia do wykonywaniu robót projektowych, 
b) wykonali w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania w ramach prowadzonej 

działalności, co najmniej jedną robotę  polegającą na wykonaniu robót projektowych 
o wartości nie mniejszej niż 15.000,00 zł brutto. (załącznik nr 3).

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
    potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  Wykaz oświadczeń i dokumentów:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków  (Załącznik nr 2)
3) wykaz robót projektowych wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest 
krótszy – w tym okresie, polegających na wykonaniu projektów o wartości nie 
mniejszej niż 15 000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały 
wykonane należycie. 

Dokumenty należy złożyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodnością z oryginałem 
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający może żądać 
przedstawienia oryginału.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
          przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawca przekazują pisemnie.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.

3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

VIII. Osoby uprawione do porozumienia się z Wykonawcami
       Osoby uprawione do kontaktu z Wykonawcami:
       -   Prezes Zarządu Marzena Urbaniak lub Z-ca Prezesa Izabela Kropacz
           Tel. 062/ 307 11 40 od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-14:00

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert

1.  Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami 
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę w rozbiciu na poszczególne bloki- budynki.
3. Ofertę należy złożyć na formularzu ,,OFERTA’’. (załącznik Nr 1).
4. Do oferty należy dołączyć skrócony kosztorys ofertowy na każdy blok oddzielnie.
5. Ofertę oraz wszelkie załączone dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia należy sporządzić w sposób czytelny w formie pisemnej.
6. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być opakowana w zamkniętą 

kopertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy (lub nazwą i adresem Wykonawcy) i 
oznaczona:

Oferta na  prace projektowo-kosztorysowe termomodernizacja budynków 
mieszkalnych na osiedlu Fabryczna nr 1 i 3 w Wieruszowie 

NIE OTWIERAĆ PRZED 24.02.2020 r. godz. 12.00
7. Wymagane jest aby oferta z załącznikiem oraz wszystkie dokumenty były połączone w 
   sposób trwały, a wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane 
   przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
9. W przypadku, gdyby oferta zawierała informację stanowiące tajemnicę  
    przedsiębiorstwa w zrozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
    Wykonawca musi w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych 
    w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winne być 
    umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie oznaczonej klauzulą : ,,DOKUMENTY 
    STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”. Brak takiego zastrzeżenia 
    skutkuje jawnością dokumentów. Wykonawca nie może zastrzec jednak następujących 
     informacji:

a) Nazwy (firmy) Wykonawcy;
b) Adresu Wykonawcy;
c) Informacji dotyczących cen, 
d) Informacji dotyczących terminu wykonania zamówienia i warunków płatności 

zawartych w ofercie. 
X. Miejsce, termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia ofert
1. Ofertę można złożyć w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą na adres: Spółdzielni 

Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „BURSZTYN”, ul. Fabryczna 5/8-9, 98-400 
Wieruszów w terminie do dnia 21.02.2020 r. do godz. 10:00. 

2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez 
otwierania.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „BURSZTYN” , ul. Fabryczna 
5/8-9, 98-400 Wieruszów. 

4. Otwarcie ofert jest niejawne i mogą uczestniczyć w nim tylko Komisja Przetargowa, 
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

XI. Wybór najkorzystniejszej oferty
       Komisja Przetargowa dokona oceny ofert i zaproponuje wybór najkorzystniejszej oferty 
na podstawie kryterium oceny ofert. 



XII. Zawarcie umowy
1. Miejsce i termin zawarcia umowy określi Zamawiający.
2. Nie wyklucza się również możliwości podpisania umowy w trybie korespondencyjnym.
3. Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XIII. Wzór umowy
        Wzór  ramowy umowy stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.

XIV. Środki ochrony prawnej
        Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie 
postępowania przetargowego.

Załączniki:

1. Wzór formularza oferty.
2. Wzór oświadczenia,
3. Wykaz robót projektowych,
4. Wzór umowy,
5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.



Załącznik Nr 1

...................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP …………………………

Nr tel. …….…………………

e-mail (wykonawcy)………………………………. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko Własnościowa 

„BURSZTYN”
ul. Fabryczna 5/8-9
98-400 Wieruszów

O F E R T A

Odpowiadając na przetarg o wykonanie dokumentacji – projekt  budowlany, przedmiar robót,  
kosztorys oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w bloku nr 1 
i nr 3 przy ul. Fabrycznej w Wieruszowie będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko Własnościowej ,,BURSZTYN” w Wieruszowie:

Oferuje(my) wykonanie robót objętych zamówieniem za:

Blok nr 1

wartość netto: …………………PLN

podatek VAT ( …….%): …………………PLN

wartość brutto (razem wartość netto plus podatek VAT): …………………PLN

słownie cena oferty PLN: …………………………………………………………...

Blok nr 3

wartość netto: …………………PLN

podatek VAT ( …….%): …………………PLN

wartość brutto (razem wartość netto plus podatek VAT): …………………PLN

słownie cena oferty PLN: …………………………………………………………...

1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania robót 
objętych przedmiotem zamówienia oraz realizacji przyszłego świadczenia umownego.

2. Oświadczamy, że roboty stanowiące przedmiot zamówienia zostaną wykonane w terminie  
do 10 kwietnia 2020 r.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 
wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru 
naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym wzorem.



4. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz gwarantuje ich spełnienie.

5. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia i doświadczenie.

6. Oświadczamy, że posiadamy środki finansowe oraz zdolność kredytową o łącznej kwocie 
w wysokości co najmniej …………………… zł (słownie 
………………………………….), co potwierdzamy załączoną do oferty informacją z 
banku lub kasy oszędnościowo-kredytowej, w których posiadamy rachunek.

7. Oświadczamy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą  niż ………………zł (słownie 
……………………….), co potwierdzamy załączoną do oferty kserokopią polisy 
dokumentu ubezpieczenia potwierdzonego za zgodność przez wykonawcę. W przypadku 
uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, przez okres trwania umowy do ostatecznego 
odbioru robót, zobowiązujemy się być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej  w wysokości co najmniej 
………………… zł (słownie………………………………………..) Zobowiązujemy się 
po każdorazowym odnowieniu polisy niezwłocznie przedłożyć kserokopię 
Zamawiającemu. 

8. Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:
 

Lp. Nazwa dokumentu

1

2

3

4

5

6

7

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

           miejscowość i data                                                            podpis i pieczęć imienna osoby – osób                   

                                                                                              upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcę



Załącznik Nr 2

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

    pieczęć adresowa Wykonawcy

                                                                                                                                             

Oświadczenie

o spełnianiu warunków

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na:  wykonanie 
dokumentacji – projekt  budowlany, przedmiar robót,  kosztorys oraz specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych w bloku nr 1 i nr 3 przy ul. Fabrycznej 
w Wieruszowie będących w zasobach S M L W ,,BURSZTYN” w  Wieruszowie
 w imieniu reprezentowanej firmy oświadczam(y), że:
1) posiadamy uprawnienia budowlane  do wykonania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadającymi stosowne 
uprawnienia do nadzoru nad wykonywanymi pracami budowlanymi określonymi 
stosownymi przepisami,

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie 
zamówienia.

4) oświadczamy, że roboty stanowiące przedmiot zamówienia zostaną wykonane w terminie 
        do 10 kwietnia 2020 r.,
5) oświadczamy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
      prowadzonej działalności gospodarczej i ponosimy całkowitą odpowiedzialność za 
      powstałe z naszej strony szkody. Zobowiązujemy się do przedłożenia polisy
     ubezpieczeniowej,
7)   w stosunku do naszej firmy nie toczy się postępowanie sądowe likwidacyjne lub 
      upadłościowe oraz postępowanie sądowe o zapłatę, oświadczamy, że nie zalegamy 
      z płatnością składek w ZUS oraz podatków w US i zapoznaliśmy się ze specyfikacją
      i akceptujemy jej założenia.
Powyższe oświadczenie  składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233§ 1 Kodeksu 

karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.  

 ………………………                                          …………………………………………

     miejscowość i data                                                                podpis i pieczęć imienna osoby – osób 
                                                                                        upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik Nr 3

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

    pieczęć adresowa Wykonawcy

Wykaz robót  

(co najmniej dwie roboty projektowe)

wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom  projektowym

Lp.

Zamawiający

(dokładana 
nazwa firmy lub

(imię i nazwisko 
oraz dokładny 

adres wraz z  tel. 
kontaktowym)

Rodzaj robót 
projektowych

Data 
realizacji 

od – do

(dzień – 
miesiąc – 

rok)

Miejsce robót

( nazwa, dokładny 
adres oraz tel. 
kontaktowy)

Wartość 
brutto

1

2

………………………                                               …………………………………………

      miejscowość i data                                                                      podpis i pieczęć imienna osoby – osób 
                                                                                                  upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik Nr 4

UMOWA NR  …../2020

zawarta w Wieruszowie dnia ………. 2020 r., pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową 
Lokatorsko – Własnościową „BURSZTYN” z siedzibą   ul. Fabryczna 5/8-9, 98-400 
Wieruszów reprezentowaną przez: 

…………………….    – Prezesa Zarządu 

…………………….    – Z-cę Prezesa Główną Księgową

…………………….    – Członka Zarządu  

zwaną dalej w niniejszej umowie „Zamawiającym”

a

Przedsiębiorcą   :  ………………. prowadzącym działalność gospodarczą  pod firmą  
…………………………………………………………………..NIP ……………………… 

 zwaną  dalej w niniejszej umowie „Wykonawcą” o następującej treści:

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 
przetargu, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie projektu 
budowlanego, przedmiaru robót,  kosztorysu oraz specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych w bloku nr 1 i nr 3 przy ul. Fabrycznej w Wieruszowie 
będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej 
„BURSZTYN” w Wieruszowie.  

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie na zamówienie Zamawiającego osobiście przez   
    Wykonawcę projektu poprzez :

Os. Fabryczna blok nr 1, 
-  projektu budowlanego,
-  przedmiaru robót, 
-  kosztorysu,
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
Oś. Fabryczna blok 3 ,
-  projektu budowlanego,
-  przedmiaru robót, 
-  kosztorysu,
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
2. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może powierzyć robót innemu Wykonawcy.



§2

Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 10 kwietnia 2020 r., 
osobiście.

§3

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły                     
    w następującej kwocie:   

Blok nr 1
wartość netto: …………………PLN
podatek VAT ( …….%): …………………PLN
wartość brutto (razem wartość netto plus podatek VAT): …………………PLN
słownie cena oferty PLN: …………………………………………………………...
Blok nr 3
wartość netto: …………………PLN
podatek VAT ( …….%): …………………PLN
wartość brutto (razem wartość netto plus podatek VAT): …………………PLN
słownie cena oferty PLN: …………………………………………………………...

2. Wynagrodzenie jest stałe i nie może ulec zmianie.
3. Strony umowy dopuszczają możliwość wystawienia faktur częściowych.
4. Faktura wystawiona  przez Wykonawcę, po wykonaniu     pełnego zakresu zamówienia na 
danym obiekcie, będzie uregulowana przez Zamawiającego bankowym poleceniem   
przelewu na rachunek  Wykonawcy w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia   
Zamawiającemu.

§4

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami sztuki 
budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

§ 5

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte  
    wykonanie umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust.2 niniejszego paragrafu przez
    zapłatę kary umownej  w wypadkach i w wysokości określonej poniżej:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
    a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5%    
        wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki.
    c) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność w wysokości
        10% wynagrodzenia umownego,
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
    a) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność w wysokości
        10% wynagrodzenia umownego,



2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
    przewyższającego wartość zastrzeżonych kar oraz odszkodowania na zasadach ogólnych   
    przewidzianych w Kodeksie Cywilnym z powodu ewentualnych szkód powstałych w 
    związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z    
    innych przyczyn aniżeli określone w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Odpowiedzialność wykonawcy za udowodnione wady  w wykonanym dziele 
    realizowana jest poprzez ich usunięcie na jego koszt. W przypadku opóźnienia w usunięciu
    wad w okresie dłuższym niż 30 dni , Zamawiający może zlecić osobie trzeciej
    wykonawstwo zastępcze na koszt Wykonawcy. Nie zwalnia to wykonawcy od obowiązku 
    zapłaty zastrzeżonych kar umownych.

§ 6

1.Strony nie będą  odpowiedzialne za zwłokę lub niewykonanie niniejszej umowy jeżeli  
   nastąpiło ono wskutek siły wyższej.
2. Za okoliczności siły wyższej uznaje się okoliczności, które powstały po zakończeniu  
    umowy przez strony na skutek nieprzewidzianych i nieodwracalnych zdarzeń o charakterze  
    nadzwyczajnym na które strony nie miały wpływu.

§ 7

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu niedopuszczalne są jakiekolwiek  
    istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie  
    której dokonano wyboru.
2. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany 
    przepisów o podatku od towarów i usług.
3. Dopuszczalne są jednakże zmiany postanowień zawartej umowy, pod warunkiem,  że są 
    one korzystne  dla Zamawiającego i wyłącznie za jego zgodą a dotyczą choćby jednej z
     następujących kwestii  : obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, skrócenia lub wydłużenia
    terminu realizacji przedmiotu umowy.

§ 8

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony 
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają 
rozstrzygnięciu przez sąd według właściwości miejscowej Zamawiającego.

§ 9

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy prawa 
     polskiego. 
2. Wszelkie warunki umowy obowiązują strony bez wezwań do ich dotrzymania.

§ 10

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
    stron.
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie na piśmie, 
    w formie aneksu do niniejszej umowy i obowiązują po podpisaniu przez obydwie strony 
    pod rygorem nieważności.

        Zamawiający:                                                                            Wykonawca:



Załącznik Nr 5

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
(dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi)

 
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy (podmiotem przetwarzającym dane 

osobowe) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Bursztyn” 
z siedzibą 98-400 Wieruszów, osiedle Fabryczna 5/8-9, adres email: 
smbursztyn@onet.eu.

2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy, 
wskazanej w § 1.

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy przysługują następujące 
uprawnienia:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; 
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, 
   gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do przenoszenia danych osobowych.

4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym  z prawem przetwarzaniu danych 
osobowych Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

5. Administrator informuje, że w niektórych sytuacjach dane osobowe Wykonawcy będą 
przekazywane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki. 
Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, którzy wskażą podstawę prawną 
i interes prawny.

6. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji 
umowy, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują 
przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

7. Dane osobowe Wykonawcy nie będą podlegały profilowaniu.
8. Dane osobowe Wykonawcy nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych.
9. Podane przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane są w formie papierowej 

i elektronicznej (systemy informatyczne Administratora).
10. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. 

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy między 
Wykonawcą a Administratorem. 

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa.

     Zamawiający:                                                                                      Wykonawca:


