Załącznik nr 5
Projekt - UMOWA NR MPZ.ZP.272.2.1.2020

Zawarta w dniu ________ r. na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn.zm.), do których nie ma
zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych, jak również wewnętrznych zasad
wynikających z regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro pomiędzy:
Miejską Przychodnią Zdrowia z siedzibą 34-220 Maków Podhalański, ul. Kościuszki1,
NIP 5521427525, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym
przez:
Dyrektora Przychodni – lek. Med. Stanisława Skowronka
a
Firmą ________z siedzibą w ___________; NIP _________ reprezentowaną przez:
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
§1
1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru ofert Zamawiający zleca a
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

„Przebudowa pomieszczeń zabiegowych w Miejskiej Przychodni
Zdrowia z siedzibą w Makowie Podhalańskim ul. Kościuszki 1”.
Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa pomieszczeń zabiegowych wewnątrz
budynku poprzez zmianę aranżacji wraz z wszystkimi instalacjami – elektryczną, wod.kan., wentylacją mechaniczną oraz c.o. w budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia
położonej w Makowie Podhalańskim na działkach nr ewid. 7411/1 i 7411/2 .
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. Roboty budowlane
b. Roboty instalacyjne
c. Instalacje elektryczne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym przedmiarze
robót oraz projekcie budowlanym załączonym do Zaproszenia
2. Wspólny Słownik Zamówień:
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami, zgodnie
z projektem budowlanym, przedmiarem robót, wiedzą i sztuką budowlaną na
zasadach określonych w niniejszej umowie.
Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania
terenem.

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest
wymagana pisemna zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z
częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub jej
projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę
na zawarcie umowy.
§2
1. Na przedmiot umowy określony w §1 składa się szczegółowy zakres robót, który
obejmuje wartość robót określoną w oparciu o załączone do specyfikacji przedmiary
robót oraz: urządzenie i organizacja placu budowy, koszt prób i sprawdzeń, koszty
wykonania projektu organizacji ruchu oraz odbiory techniczne wymagane
odpowiednimi przepisami i specyfiką robót, koszty ubezpieczenia z tytułu szkód
związanych ze zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej, które mogą
zaistnieć.
2. W związku z wykonywanymi robotami Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo ruchu drogowego, oznakowanie
robót, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w
obrębie odcinka robót, od daty ich rozpoczęcia do czasu protokolarnego odbioru robót.
§3
Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy:
1. Termin przekazania placu budowy w dniu _________ r.
2. Termin rozpoczęcia robót do dnia _________ r.
3. Termin zakończenia robót do dnia __________ r.
§4
Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.
§5
1. Wykonawca wyznacza Kierownika budowy w osobie:
2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w
ustawie Prawo budowlane.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie
budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie
wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie
urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne
urządzenia prowizoryczne.
3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom
organów państwowych nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań
określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji
w zakresie uprawnień.
4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i
przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
5. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy teren budowy.
§7

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia na własny koszt teren budowy i robót z
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialności cywilnej.
(odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi
robotami budowlanymi).
§8
1. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje materiałów własnych, materiały o
których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom określonym w
przepisach – Prawo budowlane.
2. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca
obowiązany jest okazać dla wskazanych materiałów certyfikat na znak
bezpieczeństwa, deklarację zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną.
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy
robót: ________________
2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotowego
zamówienia. Wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawcy powierzy
podwykonawcom, winno nastąpić poprzez określenie rodzaju i zakresu powierzanych
prac. W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, że Wykonawca
zrealizuje przedmiot zamówienia sam.
3. Wykonawca, który w trakcie realizacji zamówienia zamierza zawrzeć umowę na
podwykonawstwo robót, której przedmiotem są roboty budowlane, przed podpisaniem
umowy z podwykonawcą jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu
umowy i uzyskania akceptacji tej umowy podwykonawczej przez Zamawiającego
zawierającą w szczególności:
a. Zakres zamówienia powierzonego podwykonawcy
b. Kwotę wynagrodzenia za powierzony zakres robót
c. Warunki płatności
d. Termin wykonania zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy
e. Postanowienia dotyczące wysokości kar umownych – jak we wzorze umowy
f. Odpowiedzialność za wady na warunkach nie gorszych od odpowiedzialności za
wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z
dalszym podwykonawcą.
§10
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci
wynagrodzenie ustalone na podstawie ceny ofertowej oraz rzeczywiście wykonanych i
odebranych robót.
2. Zamawiający dokona płatności, na podstawie dołączonego do faktury protokołu
odbioru robót.
3. Wynagrodzenie ustala się na kwotę w wysokości:
Cena netto: ______________ złotych

Podatek VAT: _______________ złotych
Cena brutto: ________________ złotych
Słownie: (-)
4. Nie przewiduje się zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu funkcji
koordynacyjnych.
§11
1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji
niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa.
2. Wykonawca ponosi wyłączna odpowiedzialność za:
- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,
- posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich
- przeszkolenie stanowiskowe,
- wyznaczenie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu z
Zamawiającym w okresie realizacji umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania robót każdą osobę, która
przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób
nienależytemu wykonaniu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami
sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo – techniczną, etyką zawodową oraz
postanowieniami umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń kierownika budowy oraz osób
sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego.
6. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
 informowanie Inspektora Nadzoru o terminie robót ulegających zakryciu oraz terminie
odbioru robót zanikających, jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do
zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego.
 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku
realizacji – naprawa ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego należy do Wykonawcy.
§12
1. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na okres
__ miesięcy.
Okres rękojmi ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania usuwania
nieprawidłowości.
2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu bezusterkowego
odbioru przedmiotu umowy i wydania przez Wykonawcę dokumentów gwarancyjnych.
§13
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%
kwoty brutto określonej w § 10 niniejszej umowy tj. kwotę ________ złotych
słownie: (-)
w formie przewidzianej w ustawie prawo zamówień publicznych tj.:
 w pieniądzu,






w poręczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
 Zamawiający nie dopuszcza innej formy zabezpieczenia umowy, o którym mowa w
art. 148 ust. 2 Prawo zamówień publicznych.
2. Część zabezpieczenia (70%), zostanie zwrócona w ciągu 30 dni (wygaśnie nie
wcześniej niż w 30 dniu) od dnia wykonania zamówienia i uznana przez
Zamawiającego, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończony. Pozostała część zabezpieczenia zostanie
zwrócona nie później niż w15 dniu (wygaśnie nie wcześniej niż w 15 dniu) po upływie
okresu rękojmi za wady.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wpłacone przez Wykonawcę na
ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy.
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w art.148 ust.1 ustawy prawo zamówień
publicznych.
5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
§14
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary
umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
Wykonawca płaci Zamawiającemu:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
brutto, ustalonego w umowie, za każdy dzień zwłoki.
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za
wady w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot
umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
brutto wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.
d) za niespełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym
przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób realizujących zamówienie, o
którym to obowiązku jest mowa w Zaproszeniu pkt. 10.1 w wysokości 3 000,00 zł za
każdego niezatrudnionego pracownika.
3. Zamawiający płaci Wykonawcy ustawowe odsetki za zwłokę w zapłacie
wynagrodzenia 0,1 % wartości faktury, za każdy dzień zwłoki.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
§15
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku
budowy.
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni,
od daty powiadomienia pisemnie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru
końcowego, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
wad stwierdzonych przy odbiorze.
5. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się dzień, w którym podpisany
będzie protokół odbioru końcowego. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną
stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu
usunięcia wad.
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
b/1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b/2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót.
§16
1. Na wykonane roboty w ramach niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji i
rękojmi na okres _______ miesięcy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi zgodnie z
kodeksem cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo korzystania z uprawnień z
tytułu rękojmi nie zależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
3. Zamawiający, który stwierdzi wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi
jest zobowiązany w ciągu 7 dni od ich zaistnienia zgłosić to Wykonawcy oraz
wyznaczyć termin ich usunięcia.
4. W przypadku uchylania się Wykonawcy od napraw gwarancyjnych Zamawiający zleci
naprawę we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę kosztami nie tracąc uprawnień z
tytułu gwarancji.
5. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
a) zmianie siedziby lub nazwy Firmy Wykonawcy,
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
c) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłość wykonawcy,
d) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy,
e) zawieszeniu działalności Firmy Wykonawcy.
§17
1. Zasady płatności:
Należność zostanie uregulowana przez Miejską Przychodnię Zdrowia reprezentowaną
przez Dyrektora Przychodni Zdrowia – lek. med. Stanisława Skowronka, przelewem
na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, wraz z protokołem
odbioru robót.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zadania płatne będzie jedynie na rachunek bankowy
widniejący na białej liście podatników.
3. Jeżeli na białej liście podmiotów na ma żadnego konta Wykonawcy, Zamawiający
wstrzyma się z zapłatą, do czasu jego pojawienia się na wykazie
§18
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian w Umowie.
3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy z Wykonawcą w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących
sytuacjach:
a. wynagrodzenie umowne brutto może ulec odpowiedniej zmianie w przypadku
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów podatku VAT.
b. zmiana terminu wykonania, wynikająca z wszelkich zmian wprowadzonych przez
strony do umowy.
c. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług i robót budowlanych od
realizującego zamówienie Wykonawcy nieobjęte zamówieniem podstawowym, o ile
stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki wymienione w Art. 144 ust. 1
ppkt. 2) lit. a-c, ppkt. 3), 4), 5) i 6).
d. zaistnienia po zawarciu umowy przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby
niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony
więzi prawnej:
1). o charakterze niezależnym od Stron
2). którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy
3). którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy
zachowaniu należytej staranności.
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe załamanie warunków atmosferycznych,
nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej itp.
§19
Prawo odstąpienia od umowy regulują przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień
publicznych art. 145 (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm. ) oraz w kodeksie cywilnym, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Powyższe przepisy stanowić również będą w
rozstrzyganiu innych spraw nie regulowanych niniejszą umową.
§20
Prawo odstąpienia od umowy regulują przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień
publicznych art. 145 (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) oraz w kodeksie cywilnym, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Powyższe przepisy stanowić również będą w
rozstrzyganiu innych spraw nie regulowanych niniejszą umową.
§21
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) dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Przychodnia Zdrowia z siedzibą w
Makowie Podhalańskim ul. Kościuszki 1.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
pod adresem poczty elektronicznej iod_mpzmakowpodhalanski@wp.pl lub pisemnie
na adres Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym
z
postępowaniem
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
MPZ.ZP.272.1.1.2020 prowadzonym w trybie – ZAPROSZENIA
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze
zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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;
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych
mogą być skutki przewidziane ustawą Pzp.
8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, jak również dane nie będą podlegały
profilowaniu.
9. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania do dostępu do swoich danych osobowych 1, ich
sprostowania 2, ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3, wniesienie skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Nie posiada Pan/Pani prawa do: usunięcia i przenoszenia danych oraz wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
§22
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony zobowiązane są do
jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny.
Jeżeli to okaże się niemożliwe, sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikających
na tle niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.
§23
1

Przy czym jeżeli wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania a w przypadku postępowania
zakończonego – daty jego zakończenia i nazwy.
2
Przy czym skorzystanie prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
3
Przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywana w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2
egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
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