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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY DOT. CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA  
(PROMOCJA NA BANERACH DRUKOWANYCH) 

 
UMOWA NR KCE-WAD.271.1.2021… 

 
zawarta w dniu .......................... r. w Katowicach, w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pomiędzy: 

Urzędem Statystycznym w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, posiadającym NIP 634-013-63-16 oraz 
REGON 000331582, reprezentowanym przez: 

− …………………………………………. – …………………………………………………………………….. 
 

zwanym dalej Zamawiającym,  

a  

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

 (nazwa i siedziba przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON).  

reprezentowanym przez: 

− …………………………………………. – …………………………………………………………………….. 
 

zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1 
Przedmiot i zasady realizacji umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Przeprowadzenie działań 
popularyzujących dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w województwie 
śląskim”, w zakresie Części II zamówienia: PROMOCJI NA BANERACH DRUKOWANYCH, polegającej na 
reklamie zewnętrznej na …… banerach drukowanych o wymiarach nie mniejszych niż 300 x 125 cm, 
rozmieszczonych we wskazanych przez Zamawiającego 43 gminach, zlokalizowanych na terenie 
województwa śląskiego.   

2. Wydrukowane przez Wykonawcę banery należy rozmieścić w 43 gminach, wskazanych przez Zamawiającego, 
(co najmniej po dwa banery w każdej gminie). Wykaz gmin stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.  

3. Banery drukowane Wykonawca zobowiązany jest rozmieścić na terenie województwa śląskiego,  
w 43 gminach wskazanych przez Zamawiającego w Wykazie gmin, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy,  
według poniższych wytycznych, przy zapewnieniu równomiernego rozłożenia geograficznego w miejscach  
o dużym natężeniu ruchu samochodowego lub pieszego, zapewniających wysoki stopień dotarcia do 
adresatów działań popularyzujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 

4. … banerów drukowanych należy rozmieścić w odległości nie większej niż 250 m od: 
− przystanków, 
− marketów, minimarketów, sklepów, 
− kościołów, 
− targowisk, 
− centrum miejscowości (gminy). 

5. W przypadku uszkodzenia banera drukowanego w czasie ekspozycji, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego jego naprawienia/wymiany na własny koszt. 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w dniu zawarcia umowy, lokalizację ekspozycji banerów 
drukowanych, ze wskazaniem gminy, ulicy i numeru nieruchomości, współrzędnymi geograficznymi GPS 
oraz odniesieniem do najbliższego punktu orientacyjnego. Lista adresowa lokalizacji ekspozycji banerów 
drukowanych stanowić będzie Załącznik nr 2 do Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z najwyższą starannością, zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia 
….., stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada 
za jakość i terminowość wykonania Umowy. 

8. Wykonawca gwarantuje, że w wyniku realizacji postanowień Umowy nie dojdzie do naruszenia dóbr 
osobistych, praw autorskich, praw zależnych, praw pokrewnych, praw do wizerunku, ani żadnych innych 
praw osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, 
Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz do 
zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu. 

9. Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw i obowiązków związanych z wykonaniem Umowy bez 
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego na osobę trzecią jest nieważne. 
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10. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania osób, które 
skieruje do wykonania Umowy, jak również podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione  
i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy polegające na koordynowaniu i nadzorze nad realizacją przedmiotu umowy, w szczególności, 
nadzorujące terminy wskazane w umowie oraz odpowiedzialne za kontrolę realizacji i jakości przedmiotu 
umowy,  będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 

12. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji umowy zwrócić się do Wykonawcy/podwykonawcy  
o przedstawienie pisemnego oświadczenia Wykonawcy o wypełnianiu klauzuli społecznej wraz  
z zaświadczeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne za zatrudnionych, wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 
Oświadczenie Wykonawcy o wypełnianiu klauzuli społecznej powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków 
pracownika. 

13. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu, na każde jego pisemne wezwanie, w terminie 7 dni 
od daty otrzymania wezwania, oświadczenie Wykonawcy o wypełnianiu klauzuli społecznej wraz  
z zaświadczeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne za zatrudnionych, wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.  

14. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i przekazania Zamawiającemu (na adres poczty 
elektronicznej określony w § 2 ust. 3), w terminie do 2 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy, 
specyfikacji/wytycznych niezbędnych do przygotowania i opracowania przez Zamawiającego projektu 
graficznego reklamy.  

15. Zamawiający, w terminie do 2 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania specyfikacji/wytycznych,  
o których mowa w ust. 14, zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania Wykonawcy projektu 
graficznego reklamy. 

16. Wykonawca zaakceptuje lub zgłosi uwagi do projektu graficznego reklamy przekazanego przez 
Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych liczonych od dnia przekazania. 

17. W przypadku uwag Wykonawcy do otrzymanego projektu graficznego reklamy, Zamawiający w terminie  
2 dni roboczych dostarczy poprawiony projekt graficzny reklamy Wykonawcy celem ostatecznej akceptacji. 

18. Wykonawca zapewnia przygotowanie, wydruk i montaż banerów drukowanych w miejscu ich ekspozycji,  
w terminie do 7  dni roboczych od dnia ostatecznej akceptacji projektu, o której mowa w ust. 17.  

19. Jakość wydruku i montażu powinna spełniać standardy reklamy zewnętrznej ze szczególnym 
uwzględnieniem trwałości, czytelności oraz rzetelności wykonania i być dostosowana do warunków 
pogodowych i czasu trwania kampanii.  

20. Termin realizacji umowy: 60 dni od daty zawarcia umowy, nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 r. 
21. Termin realizacji ekspozycji na banerach: 30 kolejnych dni liczonych od daty naniesienia reklamy na … 

banerach. 
22. Wynajem powierzchni reklamowej, wydruk i montaż banerów drukowanych oraz ich utylizacja po 

zakończeniu ekspozycji oraz wszelkie inne czynności towarzyszące, jeżeli są konieczne do wykonania 
zamawianej usługi, należą do Wykonawcy. 

23. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej o wszelkich zmianach mających wpływ na przebieg realizacji umowy. 

24. Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego (nie później niż w terminie 2 dni roboczych), 
do pisemnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przedstawiania kompletnej informacji na temat 
stanu realizacji przedmiotu umowy. 
 

§ 2 
Odbiór przedmiotu umowy i koordynacja  

1. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie Protokołem Odbioru, stanowiącym Załącznik nr 4 do 
Umowy, podpisanym bez uwag przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, sporządzonym w ciągu 3 dni 
roboczych od upływu okresu, o którym mowa w § 1 ust. 20. Do Protokołu Odbioru Wykonawca dołącza: 

1) szczegółowe udokumentowanie sposobu wykonanych działań w postaci raportów zdjęciowych  
w formacie jpg: 
− raporty zdjęciowe w formacie jpg:  
 zdjęcia .. banerów drukowanych z umieszczoną na nich reklamą zewnętrzną, z miejsca ich 

wykorzystania, wykonane pierwszego dnia ekspozycji wszystkich banerów; 
 zdjęcia … banerów drukowanych z umieszczoną na nich reklamą zewnętrzną, z miejsca ich 

wykorzystania, wykonane ostatniego dnia ekspozycji wszystkich banerów; 
 zdjęcia losowo wybranych przez Zamawiającego 5 banerów drukowanych z umieszczoną na nich 

reklamą zewnętrzną,  wykonane w trakcie trwania ekspozycji. W/w raport zdjęciowy  należy 
wykonać na pisemne  wezwanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

We właściwościach zdjęć (plików jpg) powinna być widoczna data wykonania zdjęcia. 
2. Protokół Odbioru, o którym mowa w ust. 1, stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT.  
3. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg realizowanej umowy: 
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1) ZAMAWIAJĄCY: ………………………………, tel.: ………………………………,e-mail: ……………………………… 
2) WYKONAWCA: ………………………………, tel.: ………………………………,e-mail: ……………………………… 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3, nie stanowi zmiany umowy, co nie wymaga dla swojej ważności 
formy aneksu do umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia złożonego drugiej Stronie drogą 
elektroniczną. 
 

§ 3 
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: 
kwoty netto …..………………  (słownie zł: …………………………………………………………………), plus należny podatek VAT 
…….. % w wysokości  ………....……… (słownie zł: ………………….……………………………..), co łącznie stanowi kwotę 
brutto ………..………… (słownie zł: …………………………………………………………………......). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie czynności 
niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost 
wyszczególnione w treści umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli  
z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do 
prawidłowego wykonania umowy. 

3. W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w całości w wyniku działania siły wyższej lub braku 
działania Wykonawcy, wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,  zostanie pomniejszona 
adekwatnie do niezrealizowanej części zamówienia, w oparciu o kosztorys przedstawiony przez 
Wykonawcę. 

4. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest przedłożenie przez Wykonawcę Protokołu Odbioru, o którym 
mowa w § 2 ust. 1.  

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek bankowy wskazany 
w fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. W przypadku opóźnienia w opłaceniu faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

6. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 
przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank prowadzący 
ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT.  
Właściwość Urzędu Skarbowego: ……………………………………………….……………………………………………………………………… 

7. Zamawiający oświadcza, że płatności za fakturę wystawioną przez Wykonawcę będzie dokonywana na 
wskazany w fakturze rachunek.  

8. Dane Zamawiającego na fakturze:  
Urząd Statystyczny w Katowicach z siedzibą: 40-158 Katowice, ul. Owocowa 3; NIP: 634-013-63-16, REGON 
000331582. 

9. 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, ma 
możliwość przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej drogą elektroniczną za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania. Usługi Platformy Elektronicznego Fakturowania są świadczone 
pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl (Broker Infinite). 

10. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi opisanymi w § 4, dokonując kompensaty 

należności z wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w drodze noty obciążeniowej. 
 

§ 4 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za brak ekspozycji reklamy zewnętrznej na banerze drukowanym, w wysokości 0,02 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy stwierdzony dzień. Kary umowne naliczane są oddzielnie dla 
każdego banera; 

2) za naruszenie obowiązku przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów, o których  mowa  
w § 1 ust. 13 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w ich 
złożeniu; 

3) za pracę wykonywaną przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę, o których mowa  
w § 1 ust. 11 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień takiej pracy;  

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 3 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w § 5 ust. 3. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia, o którym mowa  
w § 3 ust. 1. 

4. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania noty obciążeniowej. 
Zamawiający dopuszcza możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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5. Kary umowne, o których mowa wyżej podlegają sumowaniu. Zastosowanie jednej z kar umownych nie 
wyklucza jednoczesnego zastosowania pozostałych kar umownych. W przypadku odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego przysługuje mu uprawnienie do naliczenia kar umownych za nienależyte wykonanie 
umowy. 

6. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość wskazanych w umowie kar umownych. 

 
§ 5 

Odstąpienie od umowy  
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego nie wykonuje obowiązków 
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, pod warunkiem ostatecznego 
pisemnego wezwania do należytego wykonania umowy i wyznaczenia terminu dodatkowego nie 
krótszego niż 5 dni kalendarzowych - po bezskutecznym upływie tego terminu, 

2) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę przekracza okres 10 dni, 
3) trzykrotnie naliczone zostały kary umowne, o których mowa w § 4. 

2. Strony ustalają termin odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od powzięcia wiadomości o przyczynach 
odstąpienia, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
odstąpić, od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w ust. 1 nie wyklucza uprawnień związanych 

z egzekucją kar umownych. 
 

§ 6 
Zmiany w umowie 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, jeżeli dotyczy ona: 
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: 

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej 
staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 

b) zaistnienia po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe  
i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec 
lub zniweczyć jego skutków, 

2) sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  
w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucjami 
nadzorującymi wdrażanie przedmiotu umowy, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 

3) sytuacji, gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, 
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 
interpretacji jej postanowień, 

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron w tym ustawowej zmiany stawki podatku VAT 
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 

5) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np.: zmiana numeru 
rachunku bankowego). 

2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie oraz podpisanie przez Strony 
Protokołu Konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności 
wymienionych w ust. 1. Protokół Konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego umowę. 

3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później 
niż 7 dni kalendarzowych od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 

4. Nie stanowi zmiany umowy: zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących oraz 
wskazanych do kontaktu między Stronami. 

5. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
2) zmianie osób reprezentujących, 
3) ogłoszeniu o upadłości, 
4) ogłoszeniu o likwidacji, 
5) zawieszeniu działalności, 
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 
§ 7 

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.  
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§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. 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), informuję, że:  
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał 

w niniejszym postępowaniu jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach, ul. Owocowa 340-158 
Katowice, tel. 32 77-91-248, e-mail: SekretariatUSKce@stat.gov.pl 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Statystycznym w Katowicach możliwy jest telefonicznie 
pod numerem tel. 32 77-91-229, fax 32 77-91-300 lub elektronicznie na adres e-mail:   
IOD_USKCE@stat.gov.pl; 

3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym  
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia; 

4) dane osobowe mogą być ujawniane Wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostęp do 
informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów 
powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w granicach przepisów prawa 
zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie; 

5) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za 
nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału  
w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty; 

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) Wykonawca posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie narusza integralności 
protokołu oraz jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, 
że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) Wykonawcy nie przysługuje: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia  

1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawa Prawo zamówień publicznych. 
3. Ewentualne spory wynikające w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze 

wzajemnego porozumienia Stron.  
4. W przypadku braku porozumienia Stron, spory wynikające w związku z realizacją niniejszej umowy 

rozstrzygane  będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie adresu swojej 

siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną pod dotychczas znany 
adres. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
7. Integralną część umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 – Wykaz gmin  
2) Załącznik nr 2 – Lista adresowa lokalizacji ekspozycji banerów drukowanych  
3) Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia ………. 
4) Załącznik nr 4 - Protokół Odbioru (wzór) 

 
 
 

………………………………………………………       ……………………………………………………… 
ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
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