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    Wzór umowy do zamówienia pn. 
PO.2721.14.2021 
 
 
 

UMOWA NR [___] 
 

zwana dalej „Umową”, zawarta we Wrocławiu w dniu [___] r., pomiędzy: 
 
 
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju 
Technologii z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, 54-066 
Wrocław, KRS: 0000850580, NIP 8943140523, reprezentowaną przez: 
[___]- [___]  
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 
 
a 
 
[___] 
zwaną/zwanym w dalszej części niniejszej Umowy „Wykonawcą”, 
 
zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami” lub pojedynczo 
„Stroną”. 
 

 
Preambuła 

 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta przez Strony w wyniku 

postępowania przeprowadzanego w następującym trybie: 
postępowanie wyłączone z przepisów Prawa zamówień publicznych 
(poniżej PLN 130.000,00) nazwa postępowania: [___]; nr sprawy: 
[___]. 

2. Poprzez niniejszą umowę Wykonawca zobowiązuje się do dostawy 
licencji na oprogramowanie antywirusowe, w zamian za 
wynagrodzenie w kwocie PLN [___], do dnia 28.02.2018 r. na 
zasadach każdorazowo szczegółowo wskazanych w Umowie.  

3. Preambuła nie ma wartości normatywnej. 
 
Strony zawierają następującą Umowę: 
 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa przedłużenia licencji na 
następujące oprogramowanie: 

ESET Endpoint Protection Advanced (wcześniej ESET Endpoint 
Security Suite) w wersji Business  
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na 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od dnia 28.02.2021 r., dla 450 
(czterystu pięćdziesięciu) urządzeń, wraz z 24 miesięcznym okresem 
wsparcia od producenta oprogramowania i takim też gwarantowanym 
przez Wykonawcę okresem aktualizacji. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w 
Załączniku nr 2 do Umowy – Opisie przedmiotu zamówienia - 
stanowiącym integralną część Umowy. Wykonawca potwierdza i 
gwarantuje wykonanie świadczenia o treści jak w tym załączniku, w 
tym w szczególności zapewnienie aktualizacji oprogramowania oraz 
wsparcia technicznego dla niego. 

3. Wykonawca udziela gwarancji jakości dla przedmiotu Umowy 
określonego w ust. 1 na okres 24 miesięcy, w tym gwarantuje 
funkcjonalności, usługi etc. określone w Załączniku nr 2 do Umowy – 
Opisie przedmiotu zamówienia. 

 
§ 2 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie z najwyższą 
starannością wymaganą od profesjonalisty posiadającego 
doświadczenie w świadczeniu tego typu dostaw porównywalnych pod 
względem rozmiaru, zakresu i złożoności, zgodnie z aktualnym 
poziomem wiedzy technicznej.  

2. Wykonawca dostarczy licencje oprogramowania w formie 
elektronicznej lub umożliwi ich pobranie ze strony internetowej w 
terminie określonym w § 5 ust. 1 Umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania 
wszelkich osób, którymi posługuje się przy realizacji Umowy, w tym 
w szczególności swoich pracowników, współpracowników oraz 
wszelkich osób, które działają w jego imieniu, w tym członków 
organów i pełnomocników, a także pracowników, współpracowników, 
pełnomocników etc. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy 
nieobciążony prawem obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób 
trzecich, wobec którego nie toczy się postępowanie egzekucyjne, 
sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest 
przedmiotem zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza także, że brak 
jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa 
Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy. 

5. Licencje pochodzić będą z dystrybucji dla terenu Unii Europejskiej, z 
legalnego źródła, tj. od producenta oprogramowania lub od 
autoryzowanego przez niego podmiotu. Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć Zamawiającemu tzw. dowody poświadczające 
autentyczność zakupionych licencji na zasadach określonych przez 
producenta oprogramowania.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, którymi będzie posługiwać się 
przy realizacji Umowy, będą posiadały niezbędną i adekwatną do 
przedmiotu zamówienia wiedzę, kwalifikacje oraz będą należycie 
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przygotowane do świadczenia dostawy stanowiącej przedmiot 
Umowy.  

7. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do informowania oraz udostępniania 
Zamawiającemu wszelkich aktualizacji oprogramowania objętego 
niniejszą Umową (wraz z licencjami), na zasadach i w okresie 
wskazanym przez producenta oprogramowania lub, według swojego 
wyboru, gwarantuje Zamawiającemu, że zobowiązania takie wykona 
osoba trzecia. W każdym przypadku odpowiada za to przez 
Zamawiającym tak samo. 

 
§ 3 

Zobowiązania Zamawiającego 
Zamawiający zobowiązuje się do terminowego rozliczenia należności z 
tytułu realizacji przedmiotowej Umowy i będzie współpracował przy 
wyjaśnianiu ewentualnych jej niezgodności. 

 
 

§ 4 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za realizację przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie w 
kwocie: [___] PLN netto (słownie: [___] złotych netto) powiększone 
o podatek od towarów i usług w wysokości  [___] PLN, tj. łącznie 
[___] PLN brutto (słownie: [___] złotych brutto). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie 
wszystkich obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją 
przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy oraz wszystkich innych 
obowiązków wskazanych w Umowie. 

3. Zapłata za realizację zamówienia nastąpi w terminie do 14 dni od 
daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez 
Wykonawcę faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze (pod warunkiem, że jeżeli wymagają tego 
przepisy prawa, rachunek bankowy będzie zarejestrowany w wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru 
VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
(tzw. biała lista podatników VAT) (dalej jako „Biała Lista VAT”). W 
przypadku, gdy będą wymagać tego przepisy prawa, a rachunek 
bankowy wskazany w fakturze VAT nie znajduje się na Białej Liście 
VAT, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wstrzymania się z 
zapłatą wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury VAT 
zawierającej rachunek bankowy znajdujący się na Białej Liście VAT, 
chyba że Wykonawca wykaże, że nie powinien być wpisany w na 
Białej Liście VAT (np. z uwagi na to, że nie jest czynnym podatnikiem 
VAT). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość 
numeru rachunku bankowego wskazanego na fakturze. Podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury obejmującej wynagrodzenie 
za wykonanie  przedmiotu Umowy będzie stanowiło oświadczenie 
Zamawiającego o wykonaniu Umowy (części), o którym mowa w par. 
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5 ust. 4 i 5 Umowy. 

4. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

5. Zamawiający ma prawo potrącić przysługujące mu względem 
Wykonawcy wierzytelności, w szczególności o zapłatę kar umownych 
lub odszkodowań, z przysługującymi Wykonawcy względem 
Zamawiającego wierzytelnościami o zapłatę wynagrodzenia, po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 
Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT. 

 
§ 5 

Okres obowiązywania Umowy 
1. Ustala się następujący termin wykonania przedmiotu Umowy: 

28.02.2021 r. 
2. W terminie wskazanym w ust. 1: 

a) Wykonawca dostarczy, zgodnie z Umową, licencje 
oprogramowania objętego zakresem przedmiotu Umowy, 

b) Wykonawca przedstawi wymagane dokumenty 
potwierdzające zawarcie kontraktu wsparcia producenta. 

3. Okres wsparcia technicznego producenta oprogramowania lub 
autoryzowanego przez niego podmiotu oraz aktualizacji 
oprogramowania, w tym baz antywirusowych: 24 miesiące liczone od 
dnia 28.02.2021 r. potwierdzenia przez Zamawiającego 
prawidłowego wykonania Umowy w części określonej w ust. 2. 

4. Po realizacji zobowiązań wskazanych w ust. 2 przez Wykonawcę, 
Zamawiający potwierdza Wykonawcy wykonanie tej części Umowy 
lub składa Wykonawcy zastrzeżenia, w ciągu 7 dni od ich wykonania. 

5. W przypadku zgłoszenia usterek Wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wskazanych przez Zamawiającego wad, usterek lub 
uchybień, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie 
dłuższym niż 14 dni. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę 
wskazanych wad, usterek lub uchybień, Zamawiający potwierdza 
Wykonawcy wykonanie tej części Umowy lub składa Wykonawcy 
zastrzeżenia, w ciągu 7 dni od ich usunięcia. 

 
 

§ 6 
Odpowiedzialność za nienależytą realizację Umowy 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Umowy w formie kary umownej. Zamawiający może 
obciążyć Wykonawcę karą umowną w następującym przypadku:  
a) w przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 

1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w §4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

b) naruszenia obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w 
§ 8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 100.000 zł za każdy przypadek naruszenia. 
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2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wypowiedzenia Umowy 
przez Zamawiającego z takich przyczyn, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, 
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych w Umowie 
kar umownych.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania z wynagrodzenia 
określonego w § 4 ust. 1 Umowy kar umownych i kosztów należnych 
Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie postanowień Umowy. 

5. Postanowienia dotyczące kar umownych, w najdalszym możliwym 
zakresie dopuszczonym przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, 
rozwiązania lub odstąpienia od niej. 

6. Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych 
nie może przekroczyć 30% łącznej kwoty brutto Umowy, o której 
mowa w § 4 ust. 1. Ograniczenie to nie dotyczy kary umownej 
określonej w ust. 1 lit b). 

 
 

§ 7 
Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy 

1. Wszelkie oświadczenia i korespondencja kierowana do którejkolwiek 
ze Stron na podstawie Umowy lub związane z Umową będą wysyłane 
w formie pisemnej lub elektronicznej, chyba że Umowa wyraźnie 
stanowi inaczej. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy będą:  
a) po stronie Wykonawcy:  

[___] - tel. [___]; e-mail: [___] 
b) po stronie Zamawiającego:  

Paweł Wojcieszak: tel. +48 783 945 407;  
e-mail: pawel.wojcieszak@port.lukasiewicz.gov.pl 
oraz  
Wojciech Tarnawski: tel. +48 727 660 150 
e-mail: wojciech.tarnawski@port.lukasiewicz.gov.pl 

3. Osoby wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu są uprawnione do 
wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Umowy,  
z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Osoby wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu nie mają prawa 
dokonywania zmian zarówno Umowy, jak i Załączników do Umowy, 
jak również nie mają prawa do wypowiedzenia lub rozwiązania 
Umowy ani też do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu 
Stron, bez odrębnego umocowania. 

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie 
stanowi zmiany Umowy. Każda Strona może zawiadomić drugą 
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Stronę na piśmie o zmianie powyższych osób lub danych w trybie 
przewidzianym dla zawiadomień. 

 

§ 8 
Klauzula poufności 

1. Strony zobowiązane są do zachowania w poufności wszelkich 
informacji technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i 
organizacyjnych uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją 
Umowy, niezależnie od formy uzyskania tych informacji oraz ich 
źródła. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie 
informacje, niebędące powszechnie znanymi, do których uzyskał 
dostęp w związku z zawarciem i realizacją Umowy, niezależnie od 
formy ich przekazania, przy czym Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za działania wszelkich osób, którymi posługuje się 
przy wykonywaniu Umowy, w tym w szczególności swoich 
pracowników, współpracowników oraz wszelkich osób, które działają 
w jego imieniu, w tym członków organów i pełnomocników,  
a także pracowników, współpracowników, pełnomocników i członków 
organów ewentualnych podwykonawców, jak za swoje własne 
działania lub zaniechania. Obowiązek ten istnieje przez cały okres 
obowiązywania Umowy, oraz przez 5 (pięć) lat od jej rozwiązania. 

3. Wykonawca zobowiązuje się stosować wszelkie niezbędne środki w 
celu ochrony informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego 
paragrafu, przed ich przekazaniem lub ujawnieniem zarówno w 
całości jak i w części jakimkolwiek osobom trzecim, które nie są 
stroną Umowy lub osobami, którymi Wykonawca posługuje przy się 
przy realizacji Umowy. 

4. Wszelkie informacje techniczne, handlowe przekazane przez 
którąkolwiek ze Stron drugiej Stronie nie mogą zostać ujawnione 
osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Strony przekazującej 
te informacje. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie 
będą powielane lub wykorzystywane w inny sposób, niż uzgodniony 
w formie pisemnej przez Strony. 

5. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji, 
przed jej ujawnieniem lub uczynieniem dostępną Wykonawca zwróci 
się do Zamawiającego o wskazanie, czy informacje tę ma traktować, 
jako poufną. 

 
§ 9 

Odstąpienie od Umowy i wypowiedzenie Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo do odstąpienia od 
Umowy ze skutkiem ex tunc z winy Wykonawcy w przypadku, gdy 
dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie nie odpowiada 
wymogom wynikającym z Umowy, w szczególności wskazanym w 
Opisie Przedmiotu Zamówienia, a Wykonawca nie usunie tego 
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naruszenia w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiającego 
wezwania do jego usunięcia, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy na tej podstawie w terminie 
do 30.04.2021 r. W celu uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że w 
razie odstąpienia na tej podstawie Zamawiającemu przysługują 
wszystkie kary umowne i odszkodowania przewidziane w Umowie, 
a nadto, że zastrzeżone w tym ustępie prawo odstąpienia nie wpływa 
na inne uprawnienia związane z wadliwością przedmiotu Umowy. 

2. Zastrzeżone w Umowie prawo odstąpienia od Umowy nie wpływa ani 
nie ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na 
innych podstawach, w szczególności na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

3. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy powinno nastąpić pod 
rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.  

 
 

§ 10 
Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne 
przewidziane w art. 13 lub 14 przepisów ogólnego Rozporządzenia o 
ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia , w wyniku 
którego została zawarta niniejsza Umowa, a także na potrzeby jej 
realizacji. 

2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
Wykonawcy i osób, którymi posługuje się on przy realizacji Umowy, 
stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy 
w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2020 
poz.935 ze zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada status mikroprzedsiębiorcy / 
małego przedsiębiorcy / średniego przedsiębiorcy / dużego 
przedsiębiorcy1 w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych. 

3. Umowa będzie wykonane jedynie osobiście przez Wykonawcę. 
Zakazuje się podwykonawstwa po stronie Wykonawcy, chyba że 
Umowa to wyraźnie dopuszcza. 

4. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia postanowień Umowy wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
1 Niepotrzebne skreślić. 
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5. Osoby podpisujące Umowę oświadczają, że są umocowane do 
podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Strony, którą 
reprezentują, a umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia Umowy. 

6. Jakiekolwiek przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności z 
niniejszej Umowy na osoby trzecie jest dopuszczalne wyłącznie za 
uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

7. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach 
po jednym dla każdej ze Stron. 

9. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 
a) Załącznik nr 1 – Kopia formularza ofertowego złożonego przez  

Wykonawcę; 
b) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia; 
c) Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna RODO; 
d) Pełnomocnictwo dla Wykonawcy wraz z odpisem z CEIDG / KRS 

lub innym właściwym dokumentem (w przypadku zawierania 
umowy przez pełnomocnika). 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:          WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 do umowy nr [___];  
zamówienie pn.: [___] 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

PRZEZ ŁUKASIEWICZ – PORT 

 

jako Zamawiającego na potrzeby postępowań zakupowych 
prowadzonych z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych (w szczególności: poniżej progu PLN 130.000,00) i na 
potrzeby zawierania i wykonywania takich umów 

 

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 (tzw. ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO”) Zamawiający (Administrator) 
informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu w 
ramach niniejszego postępowania (i dla celów zawarcia i wykonywania 
umowy w jego wyniku) jest (dane kontaktowe): Sieć Badawcza 
Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we 
Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, KRS: 0000850580; 
NIP:893140523; biuro@port.lukasiewicz.gov.pl („Administrator”).  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”). Kontakt z 
IOD: iod@port.lukasiewicz.gov.pl Zapraszamy do kontaktu we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych. 

3. Informacje specyficzne dot. przetwarzania danych w Państwa przypadku: 

 

Kogo dotyczy 
przetwarzanie 

Sposób 
pozyskania 

danych 
osobowych 

Podstawa 
prawna 

przetwarzani
a danych 

osobowych 

Przetwarzan
e dane 

osobowe 

Cel 
przetwarzani

a danych 
osobowych 

Okres 
przetwarzani

a danych 
osobowych 
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Wykonawcy 
(uczestnika 
postępowania), 
osób go 
reprezentującyc
h, jego 
pełnomocników i 
reprezentantów 
poprzez których 
działa w 
postępowaniu, 
da, organów 
nadzoru etc. i 
innych osób 
wskazanych 
przez 
Wykonawcę 
(uczestnika 
postępowania) 
w ofercie i innej 
dokumentacji 
składanej 
Zamawiającemu 

od Państwa (to 
Państwo 
przekazujecie 
Zamawiającemu 
swoje dane 
osobowe; może 
się zdarzyć, że 
otrzymujemy 
Państwa dane 
od Państwa 
pracodawcy lub 
kontrahenta w 
ramach jego 
oferty lub 
wniosku w 
postępowaniu) 

art. 6 ust. 1 lit. 
b RODO – dane 
są wymagane 
do wykonania 
Państwa 
żądania 
rozpatrzenia 
oferty / 
wniosku przez 
Zamawiająceg
o, a Państwo 
dążycie do 
uzyskania 
pozytywnego 
dla Państwa 
rozstrzygnięci
a 
postępowania. 
Niepodanie 
danych 
uniemożliwia 
realizację 
żądania. 

wszelkie dane 
osobowe jakie 
Państwo 
podacie w 
trakcie 
niniejszego 
postępowania 
o udzielenie 
zamówienia. 
Mogą to być w 
szczególności: 
imię, 
nazwisko, 
PESEL, data i 
miejsce 
urodzenia, 
informacje o 
doświadczeniu 
i zawodzie, 
uprawnieniach
, wyrokach 
ska 
skazujących, 
adresy 
zamieszkania, 
dane 
kontaktowe 

przeprowadzen
ie 
postępowania o 
udzielenie 
zamówienia, 
konkretnie 
wskazanego w 
dokumentacji, 
do której 
załączona jest 
niniejsza 
klauzula 
informacyjna 

co do zasady - 
4 (cztery) lata 
od dnia 
zakończenia 
postępowania 
o udzielenie 
zamówienia, 
nie krócej 
jednak niż 
przez okres 
obowiązywani
a umowy 
zawartej w 
wyniku tego 
postępowania 
(poprzez 
analogię  do 
art. 78 ust. 
ustawy Prawo 
zamówień 
publicznych) 

Osób 
zawierających 
umowę w 
wyniku 
udzielenia 
zamówienia 
publicznego i 
których danych 
zostały 
wskazane w 
takiej umowie 
ze strony 
wybranego 
wykonawcy 

od Państwa 
bezpośrednio 
albo od Państwa 
pracodawcy 
(zatrudniająceg
o) 

j.w. imię, 
nazwisko, 
adresy 
kontaktowe, 
stanowisko, 
numer 
telefonu, 
adres email; 
możliwe 
także: NIP, 
REGON. 

zawarcie i 
wykonywanie 
umowy w 
wyniku 
udzielenia 
zamówienia  

j.w. jednak nie 
krócej niż do 
czasu 
przedawnienia 
wszelkich 
roszczeń z 
tytułu danej 
umowy i 
rozstrzygnięci
a roszczeń 
dochodzonych 

Osób 
niewskazanych 
wyraźnie w 
Umowie, ale 
wykonujących 
Umowę w 
imieniu 
Wykonawcy (np. 
osoby faktycznie 
dokonujące prac 
instalacji 
zakupionego 
sprzętu na 
terenie 
Administratora) 

od Państwa 
bezpośrednio 
albo od Państwa 
pracodawcy 
(zatrudniająceg
o) 

Art. 6 ust. 1 lit. 
f) RODO – 
Administrator 
ma 
uzasadniony 
interes, żeby 
wiedzieć z kim 
w relacji 
umownej się 
kontaktuje, 
kto wchodzi na 
jego teren, w 
jakiej roli 
działa ta druga 
osoba etc. 

imię, 
nazwisko, 
adresy 
kontaktowe, 
stanowisko, 
numer 
telefonu, 
adres email; 
jeśli 
wykonujecie 
Państwo prace 
na terenie 
Administrator
a: wizerunek 
(w ramach 
monitoringu, 
o którym 
jesteście 
Państwo 
informowani w 
razie jego 
zastosowania 
na miejscu) 

wykonywanie 
umowy w 
wyniku 
udzielenia 
zamówienia  

j.w. jednak nie 
krócej niż do 
czasu 
przedawnienia 
wszelkich 
roszczeń z 
tytułu danej 
umowy i 
rozstrzygnięci
a roszczeń 
dochodzonych 
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4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również – na podstawie 
uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) dla 
celów rozliczeń podatkowych, finansowych etc. oraz dla postępowań 
związanych z roszczeniami Administratora lub wobec Administratora. 
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również – po wyczerpaniu 
innych podstaw prawnych – dla celów archiwalnych, co jest prawnie 
uzasadnionym interesem państwowej osoby prawnej wykonującej ze 
środków publicznych zadania publiczne przydane ustawą, o którym mowa 
w art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w takim wypadku dalszy okres archiwizacji 
nie będzie dłuższy niż dalsze 5 lat. Jeśli środki wydatkowane przez 
Zamawiającego w tym postępowaniu pochodzą ze źródeł innych niż 
Zamawiający, możliwe jest, że okres przetwarzania danych będzie 
uzależniony od regulacji określających zasady rozliczenia takich środków 
z osobą trzecią (instytucją finansującą). 

5. Jeśli przepisy prawa w jakimkolwiek zakresie przewidują dłuższy okres 
przetwarzania danych, stosuje się ten dłuższy okres. 

6. Administrator może zgodnie z przepisami prawa przekazywać Państwa 
dane dalej, do innych odbiorców. Jest to możliwość. Odbiorcami Państwa 
danych osobowych mogą być w szczególności:  

a) należycie upoważnieni współpracownicy Administratora lub jego 
usługodawcy, w zakresie w jakim to niezbędne i uzasadnione, w tym 
np. dostawcy usług informatycznych, software’owych, prawnych, 
księgowych, podatkowych, hostingowych, ubezpieczeniowych; 

b) podmioty uprawnione do ustawowej lub umownej kontroli lub nad-
zoru nad Administratorem, w szczególności Centrum Łukasiewicz i 
Prezes Centrum Łukasiewicz, także właściwy minister; 

c) inne podmioty uprawnione ustawowo do nadzoru i kontroli oraz inne 
podmioty uprawnione przepisami prawa; 

d) w przypadku powiązania Państwa relacji z Administratorem dla ce-
lów dotowanych projektów naukowych lub komercjalizacji – insty-
tucji dotującej, pośredniczącej, fundujące etc., w szczególności 
NCBiR lub NCN; 

e) podmioty zapewniające utrzymanie lub wsparcie systemów infor-
matycznych używanych przez Administratora, podmiotu świadczące 
usługi hostingowe etc.; 

f) firmy kurierskie, pocztowe etc. 

7. Państwa dane osobowe mogą być też potencjalnie ujawniane w trybie 
dostępu do informacji publicznej. 
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8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub 
organizacji międzynarodowych. Jeśli tak miałoby się stać – 
poinformujemy Państwa o tym oddzielnie. Nie dotyczy to jednak 
przekazywania dla celów realizacji i rozliczania dotacji, grantów, 
programów naukowych etc. fundowanych z budżetu Unii Europejskiej, 
której to organizacji międzynarodowej dane mogą być przekazywane 
przez Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań i 
prawidłowego wydatkowania środków publicznych. 

9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany. Nie będzie też mieć miejsce 
profilowanie na ich podstawie. 

10. Dla realizacja Państwa praw prosimy o kontakt mailowy z 
Administratorem na ww. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. 
Posiadają Państwo prawo do: 

a) dostępu do przekazanych danych osobowych; 

b) co do zasady - sprostowania lub uzupełnienia przekazanych danych 
osobowych; 

c) co do zasady - żądania ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych; 

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
na przetwarzanie danych przez Administratora; 

e) co do zasady - usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); 

f) co do zasady - przenoszenia danych osobowych. Informujemy 
jednak, że: prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które 
jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym (art. 20 ust. 3 RODO); 

g) co do zasady - sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych; 

h) cofnięcia swojej dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie w 
każdym czasie – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody. Cofnięcie tej zgody nie wpływa na dotychczasowe 
przetwarzanie na tej podstawie, przed jej cofnięciem. Co do zasady 
w tym wypadku Państwa dane nie będą przetwarzane na podstawie 
zgody, więc prawo to co do zasady nie ma zastosowania. 

Wskazujemy, że z przepisów prawa i istoty prowadzonych postępowań 
prowadzonych mogą wynikać, w konkretnych przypadkach, dalsze 
ograniczenia dla Państwa praw. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego. 

           


