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                 Załącznik nr 6 do SWZ – Projekt umowy 
Umowa nr ……………….. 

zawarta w dniu ……………2021 r.  pomiędzy: 
 
Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą w Białymstoku przy ul. Węglowej 1, 15-121 Białystok,  
wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Miasta Białystok pod nr 08/17, 
posiadającym NIP 5423264915, REGON 366215932,  
reprezentowanym przez: Wojciecha  Śleszyńskiego  – Dyrektora,   
przy kontrasygnacie Ewy Edyty Jacewicz – Głównej Księgowej,  
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
…………………………. wpisaną do ……………………………………  
reprezentowaną przez: …………………………………….., 
zwaną dalej Wykonawcą  
zwanymi dalej łącznie Stronami, a każda z osobna Stroną 
 
W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Prawo zamówień publicznych zawarto  
umowę następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy (dalej „umowa”) jest usługa druku i dostawy następujących materiałów 
poligraficznych na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru, realizowana zgodnie z ofertą Wykonawcy 
stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, przy zachowaniu szczegółowych wymagań określonych w 
Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz zgodnie z niniejszą 
umową: 
1) druk i dostawa Katalogu eksponatów wystawy stałej – 2 000 szt., 
2) druk i dostawa Katalogu wystawy  – 1 500 szt. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz parametrami technicznymi wydruku, nakładem 
oraz terminami wykonania określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 
1 do umowy. 

§ 2 
Sposób realizacji umowy 

1. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, 
w tym papier, farby, akcesoria i inne.  

2. Wykonawca wykona materiały poligraficzne określone w § 1 ust. 1 na podstawie pisemnych 
zamówień (zgłoszeń) składanych przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, z 
zastrzeżeniem terminów wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 
1  do umowy. Wraz ze zgłoszeniem zostaną przekazane poprawnie przygotowane pliki 
projektowe.  

3. Wykonawca nie może nanosić żadnych poprawek w przekazanych materiałach bez zgody 
Zamawiającego.  

4. Wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego oraz materiały przetworzone w ramach 
realizacji umowy stanowią wyłączną własność Zamawiającego i Wykonawca zwróci je 
Zamawiającemu oraz usunie z komputerów i wszelkich nośników informacji własnych (o ile 
Zamawiający nie zleci inaczej) po odbiorze przedmiotu umowy. Materiały przekazane przez 
Zamawiającego objęte są prawami autorskimi Zamawiającego i Wykonawca nie ma prawa 
wykorzystywać ich do innych celów niż realizacja niniejszej umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz że dysponuje 
odpowiednią bazą techniczną do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności, 
z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu posiadanej 
wiedzy oraz zaleceń Zamawiającego.  
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7. Przedmiot umowy nie może naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa, 
praw osób trzecich oraz winien być wolny od wad fizycznych i wad prawnych.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia danej partii przedmiotu umowy w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego, na własny koszt i własnym staraniem, w terminie 
wskazanym w załączniku nr 1 do umowy. 

§ 3 
Terminy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, 
że katalog wystawy zostanie wykonany w terminie do 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy. 

2. Za dzień realizacji przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania przez przedstawiciela 
Zamawiającego Protokołu odbioru, stwierdzającego otrzymanie danej partii przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca dostarczy materiały poligraficzne do siedziby Zamawiającego (adres: Białystok, ul. 
Węglowa 1) na swój koszt i ryzyko, nie później niż w terminie określonym przez Zamawiającego w 
ust. 1. Materiały poligraficzne zostaną dostarczone w trwałym kartonie, zabezpieczone przed 
przesuwaniem się wewnątrz kartonu. Kartony będą opatrzone informacją o zawartości (tytuł 
katalogu) i liczbie sztuk. Waga pojedynczego kartonu nie może przekraczać 14 kg. 

§ 4 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 
………………. zł  netto + ..… % VAT, tj. …………… zł (słownie: …………………) zł brutto.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia po dostarczeniu danej 
partii materiałów poligraficznych i ich odbiorze bez zastrzeżeń, według cen jednostkowych 
określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy,  na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury, metodą płatności podzielonej, przelewem na rachunek 
Wykonawcy nr ………………………………, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia w szczególności wartość usługi, wszelkie 
obciążenia publicznoprawne, zysk Wykonawcy, narzuty, koszty transportu, ewentualne upusty 
oraz pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu umowy i wyczerpuje 
wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.  

4. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi określonymi w § 9, dokonując 
kompensaty należności z wystawionej przez Wykonawcę faktury, w drodze noty obciążeniowej, 
na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych 
faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 542-32-64-915. Jedocześnie 
Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących. 

6. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść swej 

wierzytelności wynikającej z umowy na osoby trzecie. 
§ 5 

Obowiązek zatrudnienia 
1.  Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie obsługi maszyn drukarskich 

były zatrudnione na podstawie umowy o pracę przynajmniej przez cały okres realizacji niniejszego 
zamówienia.  

2.  W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 
mowa w ust. 1.  

3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, w tym oświadczenia zatrudnionego pracownika,  
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów,  

3) żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika oraz innych dokumentów niezbędnych do zweryfikowania spełnienia tego 
obowiązku,  
- zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnianego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

4)  przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.  
4.  W trakcie realizacji przedmiotu umowy, każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
czynności, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy:  
1)  oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,  

2)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE 
L 2016, Nr 119), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 
imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz 
zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

5.  Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 lub niespełnienia 
obowiązków kontrolnych wobec Zamawiającego np. odmową udostępnienia dokumentów lub 
wyjaśnień wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 500 zł z tytułu niedopełnienia 
przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących czynności na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - za każdą osobę niezatrudnioną z liczby 
wykazanych przez Wykonawcę pracowników wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu 
zamówienia o którym mowa w § 1. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 
1  

6.  Zamawiający zastrzega, że obowiązek określony w ust.1 ma również zastosowanie do 
podwykonawców, jeżeli uczestniczą oni w realizacji niniejszej umowy i realizują czynności 
określone w ust. 1.  

§ 6 
Podwykonawcy, inne podmioty   

1. Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców/zlecić 
podwykonawcom, następujący zakres przedmiotu umowy* (* niepotrzebne skreślić):  
1) ............................................................. firma …………………………….. 
2) ............................................................. firma ………………….…………  
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli 
lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania, co oznacza, że Wykonawca nie może 
powołać się na jakiekolwiek okoliczności wynikające z faktu podzlecenia części przedmiotu umowy,  
dla usprawiedliwienia się z niewykonania postanowień niniejszej umowy. 

§ 7 
1.  Wykonawca oświadcza, że będzie realizował usługę za pomocą podmiotów, na których zasoby 

zdolności technicznej lub zawodowej (w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia) 
powoływał się w ofercie: nazwa podmiotu udostępniającego zasoby …………………………… w 
zakresie: ………………… w formie: ………………… . 

2.  Wykonawca może dokonywać zmiany podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w 
ust. 1, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Nowy podmiot udostępniający zasoby musi 
spełniać warunki określone w rozdz. XI SWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał na zasobach 
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. 
Zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania udziału w realizacji przedmiotu umowy 
podmiotów, o których mowa w ust. 2 najpóźniej w dacie zawarcia aneksu do umowy. 

§ 8 
Wykonanie przedmiotu umowy 

1. Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodne z warunkami 
umowy oraz bez wad pomniejszających jego wartość lub czyniących przedmiot umowy 
nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonych materiałach, Zamawiający niezwłocznie 
zawiadomi o tym Wykonawcę, który w terminie 2 dni wymieni na swój koszt wadliwe materiały 
na zgodne z zamówieniem. Strony mogą uzgodnić inny termin wymiany wadliwych materiałów na 
zgodne z zamówieniem. 

3. W sytuacji, gdy Wykonawca, po wezwaniu przez Zamawiającego do wymiany przedmiotu umowy 
lub jego części lub usunięcia wad, nie dopełni obowiązku wymiany przedmiotu umowy lub jego 
części na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy, Zamawiający jest uprawniony do 
usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne 
uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy. W wypadku naliczenia kary 
umownej za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, w warunkach wykonania zastępczego, o 
którym mowa w zdaniach poprzedzających, terminem usunięcia wady, stanowiącym termin 
końcowy naliczenia kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, będzie protokół 
usunięcia wady podpisany przez osobę trzecią, której Zamawiający zlecił zastępcze usunięcie 
wady.   

4. Za wady, o których mowa w ustępach powyżej należy uznać przede wszystkim, ale nie wyłącznie: 
kolorystykę odbiegającą od ustalonego projektu, pogorszenie jakości zdjęć w stosunku do 
projektu, rozmycie, nieczytelność lub inne błędy druku, nietrwałe zszycie/sklejenie, wypadające 
strony, odklejającą się okładkę, brak stron, niezadrukowane strony, zabrudzenia, nieprawidłowo 
wklejone  strony, nieostry druk, źle spasowane ilustracje, nieprawidłowo nałożoną folię, 
nieprawidłowo nałożony lakier, nieprawidłowe tłoczenie folią, uszkodzenia mechaniczne (w tym 
wynikające z niewłaściwego pakowania lub transportu), zgniecenia, zarysowania. 

§ 9 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
1)  w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia danej partii materiałów określonego w 

Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy dotyczącego niewykonanej części 
przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki;  

2)  za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy dotyczącego wadliwej części przedmiotu umowy, za 
każdy dzień zwłoki;  

3)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust.1 umowy;  



5 

 

4)  za brak udziału podmiotu, na którego zasoby powoływał się Wykonawca, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w realizacji zamówienia - w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.  

2.  Łączna wysokość naliczonych kar umownych w stosunku do Wykonawcy nie może przekroczyć 
30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.  

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę 
lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kary umowne nie obowiązują 
Zamawiającego, gdy Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można  było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. 

4.  Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście 
poniesionej.  

§ 10 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie 
likwidacyjne, 
2) Wykonawca nie podjął realizacji umowy w terminie 7 dni od umownej daty jej rozpoczęcia lub 
w terminie 3 dni od wezwania go przez zamawiającego do jej rozpoczęcia, 
3) Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot niniejszej umowy, w szczególności nie 
przestrzega postanowień niniejszej umowy lub nie stosuje się do uwag Zamawiającego. 

2. W przypadku odstąpienia o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Każda ze stron uprawniona jest do odstąpienia od umowy także w okolicznościach wskazanych  
w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksie cywilnym.  

§ 11 
1. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty robocze w trakcie realizacji umowy są: 
1) ze strony Zamawiającego: ……………………, tel. ……………………… 
2) ze strony Wykonawcy: ……………………..., tel. ……………………… 
2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1, nie powoduje konieczności sporządzania aneksu, a jedynie 

pisemnego poinformowania Strony umowy. 
3. Wszelkie powiadomienia związane z wykonywaniem przedmiotu umowy będą dokonywane  

z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1. 
§ 12 

ZMIANA UMOWY 
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową, wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają 

dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach 
unormowania art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:  
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest 

lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach:  
a) opóźnienia związane z czynnościami Zamawiającego, od których uzależniona jest 

możliwość wykonania obowiązków nałożonych umową na Wykonawcę,  
b) zawieszenia terminu realizacji zamówienia przez Zamawiającego, z przyczyn od niego 

niezależnych,  
c) zmiany danych/materiałów/informacji itp., na podstawie których wykonywany jest 

przedmiot umowy lub opóźnienia w dostarczaniu danych/materiałów/informacji itp. dla 
Wykonawcy,  

d) siły wyższej lub okoliczności, których nie można było przewidzieć i którym nie można było 
zapobiec, mimo należytej staranności. Przyczynami tymi będą w szczególności: 
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zaniechania, ograniczenia, zakazy lub polecenia organów administracyjnych, sprawujących 
władzę administracyjną wobec stron oraz prac wykonywanych na podstawie niniejszej 
umowy, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 
odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 

2) zmiany technologiczne:  
a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż 

wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy, 

b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze 
względu na zmiany obowiązującego prawa, 

c) wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny, jeżeli 
zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego,  

3) zmiany w zakresie podwykonawców. 
3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej 
zmiany i wyrażenie zgody na zmianę przez drugą stronę umowy i sporządzenie przez strony aneksu 
do umowy. 

§13 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
3. Przeniesienie praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę  

na podmiot trzeci wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się oraz zapoznał swoich pracowników z „Klauzulą informacyjna 

dot. umów z kontrahentami” i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.  
5. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu  

sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
6. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 
7. Integralną część umowy stanowią:  
1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1,  
2) Oferta Wykonawcy  - załącznik nr 2,  
3) Formularz cenowy – załącznik nr 3, 
4) Klauzula informacyjna – załącznik nr 4. 
 
 
 
 

…………………………………………..    ………………………………………….. 
  Zamawiający      Wykonawca 
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Załącznik nr 4 do umowy 
 
 

Klauzula informacyjna dot. umów z kontrahentami 
 

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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego w skrócie „RODO”, Muzeum 
Pamięci Sybiru informuje, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą przy ul. 

Węglowej 1, 15-121 Białystok, NIP: 5423264915, REGON: 366215932. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

iod@sybir.bialystok.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO). 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach: 

a) nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych; 

b) realizacji zawartej umowy z Administratorem; 

c) realizacji roszczeń wynikających z zawartej umowy; 

d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 

e) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zapewniające na rzecz 
Administratora obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np. dostawcy oprogramowania i 
systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące obsługę prawną 
oraz podmioty świadczące usługi ochrony osób i mienia. 

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres, który jest niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt. 4 zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Muzeum Pamięci Sybiru i przechowywane 
przez okres wskazany w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Muzeum Pamięci Sybiru lub do 
wycofania wcześniej udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. 

9. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji 
międzynarodowych. 

12. Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności 
cywilno-prawnych, zapytań ofertowych, realizacji zawartej umowy z kontrahentem 
Administratora, prowadzonej korespondencji, jak również z publicznie dostępnych źródeł 
(wyszukiwarki internetowe, strony www, rejestry urzędowe). 

13. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do realizacji celu/celów o których mowa w pkt 4. W 
sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 
dobrowolny. 


