Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu nr DGK-IV.271.68.2022
_______________________________________________________________________________________

W/UB/DGK/....../UM BIAŁYSTOK/2022
Dot. DGK-IV.271.68.2022

/projekt/
UMOWA NR DGK-IV.272……….2022
na
Świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku
interwencji zwierzętami gospodarskimi na terenie miasta Białegostoku

zawarta w dniu ............................... 2022 r. w Białymstoku
pomiędzy:
Miastem Białystok
reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku ……................................................
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1
przy kontrasygnacie ...................................................................................................................................
NIP: 966-211-72-20, REGON: 050 658 640
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a:
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..
z siedzibą w ................................................................................................................................................
*wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Sądowego w ……………………………….…………………………………………….
*wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(PESEL ............................... – w przyp. os. fiz. )*
NIP ................................., REGON ...............................................
reprezentowanym przez: ….…………………………………………………...…………………………………………………………..
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
a łącznie „stronami”
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłączonego
ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), o następującej treści:

1.

2.

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług związanych
z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami
gospodarskimi z terenu miasta Białegostoku.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) gotowość do zapewnienia miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim, w tym zapewnienie
transportu;
2) przyjmowanie bezdomnych zwierząt gospodarskich, które utraciły tymczasowo lub trwale
właściciela;
3) przetrzymywanie i umieszczanie zwierząt gospodarskich w miejscu i warunkach bytowania
właściwych ze względu na gatunek zwierzęcia;
4) zapewnienie odpowiedniej opieki i karmienia gwarantujących dobrą kondycję i zdrowotność
zwierząt;
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3.
4.

5.

6.

1.
2.

1.

5) zapewnienie opieki weterynaryjnej i niezbędnego leczenia przekazanych pod opiekę
bezdomnych zwierząt gospodarskich;
6) zapewnienie humanitarnego traktowania przyjętych zwierząt.
Wykonawca zapewnia realizację usług określonych w ust. 2 całodobowo, w dni robocze oraz
wolne od pracy i świąteczne.
Zwierzęta gospodarskie będą trafiały pod opiekę Wykonawcy w wyniku interwencji Straży
Miejskiej, Policji, organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt na
podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572).
Zamawiający przewiduje, że Wykonawca zapewni:
1) miejsce i gotowość do opieki nad zwierzętami przez 24 miesiące;
2) przyjęcie, opiekę i wyżywienie łącznie przez 380 dób;
3) opieką weterynaryjną i leczenie 22 szt. zwierząt.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia przewidywanych ilości,
o których mowa w ust. 5 w ramach kwoty przeznaczonej na realizację umowy określonej w § 6
ust. 2. Zmiana taka nie powoduje wobec Zamawiającego żadnych konsekwencji prawnofinansowych i nie będzie stanowiła zmiany umowy.
§2
Termin obowiązywania umowy: od dnia 01.12.2022 r. do dnia 30.11.2024r.
Niezależnie od terminu, o którym mowa w ust. 1, umowa wygasa w trybie natychmiastowym
w przypadku wykorzystania środków finansowych określonych w § 6 ust. 2 umowy, bądź
w przypadku, gdy środki finansowe określone w § 6 ust. 2 są niewystarczające do zlecenia
jakichkolwiek zadań objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w § 1 umowy.
§3
Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do:
1) zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków lokalowych;
2) utrzymywania zwierząt we właściwych warunkach zoohigienicznych;
3) protokolarnego przejęcia i transportu w terminie do dnia 01.12.2022 r. zwierząt z miejsca
ich przetrzymywania zapewnianego przez podmiot realizujący usługę tj. z gospodarstwa
rolnego zlokalizowanego pod adresem Borsukówka 51 (gmina Dobrzyniewo Duże);
4) protokolarne przekazanie pozostających pod opieką zwierząt według stanu na ostatni dzień
obowiązywania niniejszej umowy podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego;
5) zapewnienie bezpieczeństwa zwierzętom;
6) niezwłocznego informowania Zamawiającego o padnięciach, uśpieniach oraz innych
zdarzeniach losowych;
7) prowadzenia dokumentacji zwierząt;
8) zapewnienia opieki weterynaryjnej, wykonywania niezbędnych zabiegów oraz prowadzenia
stałego nadzoru weterynaryjnego;
9) zapewnienia fachowej opieki gwarantującej dobrą kondycję i zdrowotność zwierząt,
w tym zapewnienia właściwego żywienia zwierząt i pomieszczeń dla zwierząt;
10) pozostawania tymczasowym opiekunem zwierząt po upływie 14 dni od dnia umieszczenia
ich w gospodarstwie rolnym w przypadku braku możliwości ustalenia właściciela lub
przekazywania zwierząt uprawnionym podmiotom do uboju/utylizacji w przypadku wskazań
medycznych lub padnięcia;
11) zapewnienia opieki zwierzętom odebranym w wyniku interwencji na podstawie art.7 ustawy
o ochronie zwierząt do czasu podjęcia decyzji przez Sąd co do dalszego losu tych zwierząt;
2

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu nr DGK-IV.271.68.2022
_______________________________________________________________________________________

2.
3.

4.

12) podjęcia interwencji niezwłocznie, w czasie do jednej godziny od momentu otrzymania
zgłoszenia od uprawnionych podmiotów.
Fakt umieszczenia zwierzęcia w gospodarstwie rolnym każdorazowo zostanie potwierdzony
protokołem podpisanym przez Przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
Podczas realizacji niniejszej umowy Wykonawca winien zachować pełną dyspozycyjność
w ramach posiadanych środków i priorytetowo traktować zadania związane z interwencjami
podejmowanymi przez służby miejskie, z zastrzeżeniem, iż w sytuacjach z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy gdy nie jest w stanie wykonać zadania podejmie się go niezwłocznie po ustaniu
przyczyny.
Na czas obowiązywania umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za
skutki i następstwa zdarzeń wynikłych wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania
postanowień umowy, jak również za stosowanie właściwych metod oraz środków obsługi
i pielęgnacji zwierząt (z wyłączeniem usług weterynaryjnych).
§4
Zamawiający zobowiązuje się:
1) współdziałać z Wykonawcą przy realizacji umowy;
2) po zweryfikowaniu dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt 7, sporządzić protokoły odbioru wykonanych zadań objętych zakresem usługi.

1.

2.

3.

4.

5.

§5
Wykonawca oświadcza, iż zapewni własnym staraniem i na własny koszt materiały oraz sprzęt
niezbędny do realizacji umowy oraz dysponuje osobami w ilości gwarantującej należyte
wykonanie umowy.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą fachową oraz wystarczającymi
umiejętnościami i środkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz, że wykona ją
z należytą starannością.
Wykonawca oświadcza, że prowadzi gospodarstwo rolne i posiada nadany numer identyfikacyjny
gospodarstwa rolnego/został wpisany do ewidencji producentów na podstawie ustawy z dnia
18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności ( Dz. U. z 2022 r. poz. 203 ze zm.).
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania stosownych przepisów, w tym m.in.: ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2022 r. poz. 916 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko –
weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji
(Dz. U. z 2011 r., Nr 224, poz. 1347), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2022 r. poz. 572), ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii
i izbach lekarsko – weterynaryjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1140), ustawy z dnia 18 grudnia 2003
r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 24).
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania związane z realizacją
niniejszej umowy, w tym za działania ewentualnych podwykonawców, co oznacza, że nie może
zwolnić się z odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wynikającej
z jakichkolwiek działań lub zaniechań ewentualnych podwykonawców.

3

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu nr DGK-IV.271.68.2022
_______________________________________________________________________________________

6.

7.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Wykonawca zobowiązuje się likwidować na bieżąco, we własnym zakresie i na własny koszt,
wszelkiego rodzaju odpady powstałe przy wykonywaniu umowy, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca nie ma prawa do przekazywania uprawnień wynikających z niniejszej umowy na
rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dozoru i opieki weterynaryjnej.
§6
Za realizację przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczone na podstawie
poniższych cen (zgodnie z ceną ofertową brutto):
1) miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za pozostawanie w gotowości do zapewnienia miejsca
i opieki zwierzętom gospodarskim, w tym zapewnienie transportu zwierząt w wysokości:
………. zł brutto, w tym …… % VAT;
2) cena jednostkowa za przyjęcie, zapewnienie opieki i wyżywienia przez 1 dobę:
a) 1 szt. bydła lub konia (koniowate) w wysokości: …….. zł brutto, w tym ….. % VAT;
b) 1 szt. świni w wysokości: …….. zł brutto, w tym …….. % VAT;
c) 1 szt. kozy lub owcy w wysokości: ……… zł brutto, w tym ……. % VAT;
d) 1 szt. drobiu (gęsi, indyki, kaczki, kury), króliki itp. w wysokości: …… zł brutto, w tym ……%
VAT;
3) cena jednostkowa za opiekę weterynaryjną i wykonywanie niezbędnych zabiegów
weterynaryjnych:
a) 1 szt. bydła lub konia (koniowate) w wysokości: …… zł brutto, w tym …… % VAT;
b) 1 szt. świni w wysokości: …… zł brutto, w tym …….. % VAT;
c) 1 szt. kozy lub owcy w wysokości: …….. zł brutto, w tym …… % VAT;
d) 1 szt. drobiu (gęsi, indyki, kaczki, kury), króliki itp. w wysokości: …… zł brutto, w tym …. %
VAT.
Ogólna wartość umowy nie przekroczy kwoty w wysokości brutto: ……….. zł (słownie złotych:
……………………………………………………………..).
W przypadku wyczerpania środków finansowych przewidzianych na realizację zadań rozliczanych
cenami jednostkowymi, Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia środków finansowych
z miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego.
W przypadku realizacji zadań objętych niniejszą umową przez niepełny miesiąc, Wykonawcy
będzie przysługiwało wynagrodzenie naliczone proporcjonalnie w stosunku do liczby dni
w miesiącu, w których wykonywano zadania. Do wyliczenia zostanie przyjęta liczba dni, która
występuje w danym miesiącu.
Podstawą do wystawienia faktury będą protokoły odbioru stwierdzające wykonanie zadań
w danym miesiącu, sporządzone nie wcześniej niż następnego dnia roboczego i nie później niż
w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia miesiąca, podpisane przez obie strony oraz kopia
dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi leczenia weterynaryjnego wystawionego przez
lekarza weterynarii.
Przez dni robocze rozumiane będą dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
Do obliczenia wartości brutto faktur (kwoty do zapłaty) należy przyjąć ceny brutto w wysokości
określonej w ust. 1.
Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur nie częściej niż raz w miesiącu.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu każdej faktury łącznie
z protokołem odbioru stwierdzającym wykonanie zadań w danym miesiącu.
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10. Fakturę należy wystawiać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931
z późn. zm.).
11. 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: 5420304637. Jednocześnie
Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, z wyjątkiem faktur korygujących.
12. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto bankowe
Wykonawcy nr …………………………………………………………………., w terminie do 30 dni od daty złożenia
Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury.
NABYWCA: Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 966-211-72-20.
ODBIORCA: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
Miasto Białystok jest podatnikiem podatku VAT.
13. Wykonawca oświadcza, iż wskazany do realizacji płatności rachunek bankowy jest rachunkiem
przedsiębiorcy i bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT.
Wykonawca oświadcza, iż ww. rachunek rozliczeniowy widnieje w wykazie podmiotów
wprowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. *
14. Zamawiający oświadcza, że płatność za fakturę wystawioną przez Wykonawcę będzie dokonana
na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. *
15. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

1.
2.

3.
4.
5.

§7
Zamawiający jest uprawniony do kontroli realizacji zadań objętych umową.
Podstawę do stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania zadań objętych umową
stanowić będą:
1) protokoły z kontroli sporządzone przez Zamawiającego stwierdzające negatywne wyniki
kontroli,
2) meldunki Straży Miejskiej lub Policji,
3) inne zdarzenia wynikłe z zaniedbania lub niewłaściwej realizacji umowy, stanowiące
zagrożenie dla zdrowia lub życia zwierząt.
O nieprawidłowościach Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej – listem
poleconym lub e-mailem.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace
w terminie określonym przez Zamawiającego.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1) 5 % ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 2 umowy w przypadku niewykonania
lub nienależytego wykonania zadań objętych umową,
2) 15 % ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 2 umowy w przypadku rażącego
zaniedbania, w wyniku którego nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa zwierząt,
3) 0,2 % ogólnej wartości umowy określonej w § 6 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki
w przypadku niedotrzymania terminu określonego w protokole z kontroli.
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6.

7.

8.

9.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną
w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 2 umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % ogólnej
wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 2 umowy, z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 11
ust. 1 umowy.
Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być
potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża
bezwarunkową zgodę.
Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§8
1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy jest pracownik Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku – Elżbieta Baziuta, tel. (85) 869 6521 lub inne
osoby zastępujące.
2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest ………………….………………,
tel. ……………………
3. Korespondencja pomiędzy stronami odbywać się będzie poprzez nw. adresy:
1) Zamawiający: e-mail: dgk@um.bialystok.pl, adres pocztowy: ul. Kamienna 17, 15-021
Białystok;
2) Wykonawca: e-mail: ……………....………., adres pocztowy: ……………………….……
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10
Wykonawca nie ma prawa do przelewu wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy, na rzecz
osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 11
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej
i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd
powszechny w Białymstoku.
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§ 13
Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również
przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia
6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902 ze zm.).
§ 14
1. Strony umowy zobowiązują się do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku
z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa;
2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez
Strony niniejszej umowy;
3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących
informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno
w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody
strony umowy, od której pochodzą informacje;
4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami
niniejszej umowy;
5) nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy;
6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może
wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie
określonym umową;
7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy,
o których strona ta poinformowała;
8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych
i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania
tajemnicy informacji.
2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:
1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych;
2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła
wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności;
3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez
osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania
w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione
z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim;
4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania
tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą
z 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
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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119.2016., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127.2018.,
str. 2, sprost. Dz. Urz. UE L74.2021 s. 35).
4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani
udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy
realizacji umowy.
§ 15
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego
i Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

* zapisy zostaną dostosowane po wyborze oferty
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