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     Świdnik, dnia 14 listopada 2022 r. 
 

Zapytanie ofertowe  

na wykonywanie odczytów dawek od promieniowania jonizującego przy użyciu dawkomierzy 

termoluminescencyjnych na rzecz 

Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 

prowadzone w trybie konkurencyjnym uproszczonym 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie  

z siedzibą w Świdniku  

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18  

21-040 Świdnik 

tel. 081 46 48 701 

e-mail: jacek.kowalski@lublin–wschod.sr.gov.pl  

NIP: 712-32-35-253   

REGON: 060716192 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.lublin-wschod.sr.gov.pl  

Godziny pracy Sądu:  

- od 7:30 do 18:00 (w poniedziałki),  

-  od 7:30 do 15:30 (od wtorku do piątku). 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 1/21 Dyrektora Sądu dotyczącego 

zasad gospodarowania środkami publicznymi, których wartość szacunkowa netto nie 

przekracza kwoty 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy zł 00/100). 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

a)  zmiany postanowień Zaproszenia do złożenia oferty przed terminem składania ofert, 

b) odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny – tzw. „unieważnienie 

postępowania” w każdym czasie do momentu rozstrzygnięcia postępowania. 

3. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

III. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

38.34.12.00 – 9 Dozymetry promieniowania  

IV. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia – do 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.  

V. Nazwa przedmiotu zamówienia 

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie odczytów dawek od promieniowania jonizującego 

przy użyciu dawkomierzy termoluminescencyjnych dla Sądu.   

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania. 

 

 

 

http://www.lublin-wschod.sr.gov.pl/
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VI. Wymagania związane z wykonaniem: 

1. Przesyłanie wyników pomiarów dawek w formie „Sprawozdania z badania” ze wskazaniem 

rodzaju promieniowania jonizującego, od którego pochodzi zmierzona przez poszczególne 

dawkomierze dawka i błędu każdego pomiaru. 

2. Dostarczenie do Zamawiającego do używania dawkomierzy termoluminescencyjnych w ilości 10 

sztuk oraz ich wymiana po pobraniu dawkomierzy do odczytu.  

VII. Inne wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia: 

1)  Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i odpowiednią wiedzę techniczną związaną z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia; 

2) oferowane ceny nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy; 

3) Wykonawca musi posiadać certyfikat akredytacyjny Laboratorium Wzorcującego o spełnianiu 

wymagań normy PN-EN ISO/EC 17025:2018-02; 

4) w cenie podanej poniżej powinny zostać ujęte wszystkie koszy mające wpływ na realizację 

przedmiotowego zamówienia m.in. koszty transportu.   

VIII. Ofertę należy:  

złożyć w formie pisemnej w terminie do 22 listopada 2022 r. do godziny 12:00 (osobiście -  pok. 

114 (pierwsze piętro) lub e-mailem: jacek.kowalski@lublin-wschod.sr.gov.pl według wzoru Oferty 

stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania.  

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Jacek Kowalski.  

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w Zaproszeniu. 

2. Wykonawca, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zaproszenia, 

kierując swoje zapytania w formie pisemnej. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia 

należy składać najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem składania ofert.  

3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

robocze przed upływem terminu składania ofert. 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w ust. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na 

bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie.  

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego 

postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść Zaproszenia. Dokonana zmiana zostaje zamieszczona na stronie prowadzonego 

postępowania.  

7. Zmiany Zaproszenia są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania. 
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X. Kryteria oceny ofert 

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto. Zamawiający wybierze ofertę najtańszą 

spośród ofert nieodrzuconych.  

2. Cena brutto stanowi 100 % kryterium wyboru. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma 

Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych 

wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.    

3. Oferty budzące wątpliwości mogą być przedmiotem zapytania Zamawiającego o wyjaśnienie ich 

treści. Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty, a  

w przypadku braku złożenia wyjaśnień do odrzucenia oferty. 

4. W toku oceny ofert Zamawiający może poprawiać w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i 

rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, 

z zastrzeżeniem, że ww. czynności Zamawiający wykona przed ustaleniem rankingu ofert.  

5. Zamawiający ustali ranking ofert i udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymogom określonym w niniejszym Zaproszeniu oraz w Załącznikach i która została 

oceniona zgodnie z postanowieniem ppkt 1 jako najkorzystniejsza. W przypadku uchylenia się 

przez tego Wykonawcę od zawarcia umowy –  zostanie wybrana oferta Wykonawcy następnemu 

w kolejności oferującemu najniższą cenę.  

6. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskała taka sama liczbę punktów, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 

niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

7. Oferty nie spełniające wymogów określonych w postępowaniu będą odrzucane. 

8. W przypadku nie złożenia żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, Zamawiający zamyka 

postępowanie bez wyboru oferty. 

9. Oferta, która wpłynie po terminie będzie odrzucona. 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Pod pojęciem ceny rozumieć należy cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia, o którym 

mowa w załączniku nr 1 do Zapytaniu. 

2. W cenie winny być uwzględnione wszystkie inne koszty, jakie powstaną w związku z 

wykonywaniem usługi. 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  

zawarcia umowy:  

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

XIII. Postanowienia końcowe.  

1.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
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2. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów wynikających z niniejszego 

postępowania jest Sąd Rejonowy Lublin - Zachód z siedzibą w Lublinie albo Sąd Okręgowy w 

Lublinie. 

XIV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, 

informuję że: 

1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:  

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udzielaniem zamówień 

publicznych jest Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, reprezentowany 

przez Dyrektora Sądu, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik  

2. Inspektor ochrony danych: 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych: 

• mailowo na adres: iod@lublin-wschod.sr.gov.pl,  

• ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalogspraw/opisuslugi/skargi- 

wnioski-zapytania-do-urzedu/SRLublinWschod,  

• korespondencyjnie, na adres administratora danych.  

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych: 

Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego, w szczególności weryfikacja 

okoliczności uzasadniających wykluczenie Wykonawcy z postępowania.  

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tzn. przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.  

4. Okres przechowywania danych  

Dane osobowe przechowywane będą przez okres przechowywania dokumentacji postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego tj. okres, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, czyli przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku wykonawców, którym Zamawiający nie udzielił zamówienia. W przypadku wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, nie 

krótszy jednak niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron. Następnie dokumentacja jest 

archiwizowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u administratora oraz ustawą z 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.).  

5. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: 

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

 

file:///C:/Users/anna.giszczak/Desktop/giszczu/postepowania_2022_poniżej/diagnostyka%20kserokopiarek/iod@lublin-wschod.sr.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalogspraw/opisuslugi/skargi-%20wnioski-zapytania-do-urzedu/SRLublinWschod
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalogspraw/opisuslugi/skargi-%20wnioski-zapytania-do-urzedu/SRLublinWschod
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6. Prawa osób, których dane są przetwarzane:  

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  

z siedzibą w Świdniku w związku z udzielaniem zamówień publicznych mają prawo do złożenia 

wniosku: 

• na podstawie art. 15 RODO o dostęp do danych oraz mogą żądać od Administratora informacji o 

celu i sposobie przetwarzania danych, przy czym w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o 

których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

• na podstawie art. 16 RODO o sprostowanie (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub 

niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień 

publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;  

• na podstawie art. 18 RODO o ograniczenie przetwarzania, przy czym wystąpienie z żądaniem 

ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przewarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; mają Państwo 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.  

7. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej: 

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem 

sytuacji wynikających z przepisów prawa.  

8. Informacja o wymogu podania danych:  

Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących lub osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:  

Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować 

przetwarzanych danych osobowych. 

XV. Wykaz załączników 

1)  nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2) nr 2 – Formularz Ofertowo-Cenowy. 

3)  nr 3 – wzór Umowy.
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   Załącznik nr 1 do Zapytania  

 

 Opis przedmiotu zamówienia 

1. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do     

świadczenie usługi w postaci odczytów dawek indywidualnych promieniowania jonizującego gamma 

lub rtg przy użyciu dawkomierzy termoluminescencyjnych całego ciała. 

2.  Wymagania dotyczące wszystkich dozymetrów i wymagania dotyczące laboratorium:  

1. Dozymetry TLD (termoluminescencyjne).  

2. Typ narażenia promieniowanie rtg i gamma. 

3. Szybkość otrzymywanych wyników pomiarów – max. 4 tygodnie od daty wysłania dozymetrów do 

laboratorium.  

4. Odczyt kwartalny.  

5. Laboratorium posiadające akredytację na pomiar dawek od promieniowania jonizującego dla osób 

narażonych zawodowo i dawek środowiskowych z użyciem dozymetrów termoluminescencyjnych 

od co najmniej 1 roku.  

3.  Dawkomierz indywidualny na całe ciało – 10 osób objętych dozymetrią indywidualną.  

4. Przesyłanie wyników pomiarów dawek w formie: „Sprawozdanie z badań” ze wskazaniem rodzaju 

promieniowania jonizującego, od którego pochodzi zmierzona przez poszczególne dawkomierze 

dawka i błędu każdego pomiaru.  

5. Dostarczenie Zamawiającemu do używania dawkomierzy termoluminescencyjnych w ilości 10 sztuk 

oraz ich wymiana po pobraniu dawkomierzy do odczytu.  
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Załącznik nr 2 do Zapytania 

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY 

I. Nazwa i adres WYKONAWCY  

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

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

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

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

NIP ................................................................................................................ 

Osoba do kontaktu po stronie Wykonawcy: ………………………………… 

Telefon do kontaktu: …………………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………………..                                                                       

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

Lp. 
Rodzaj 

dawkomierzy 

Liczba 

odczytów 

dawkomierzy 

w jednym 

cyklu 

pomiarowym 

(KWARTAŁ) 

Liczba 

odczytó

w 

dawkom

ierzy w 

skali 12 

miesięcy  

Liczba 

odczytów 

dawkomierzy w 

skali 36 

miesięcy  

 
Cena netto za    

jednorazową 

usługę 

odczytu 

względem 1 

sztuki 

dawkomierza 

z 10 pomiarów   

(zł)  

Stawka 

VAT 

(%) 

Wartość 

netto 

świadczeni

a usługi 

 

(zł) 

 

 

 

Wartość 

brutto 

świadczenia 

usługi 

(zł) 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f)   

 
g)   

 
h) = e) x f) 

 

 
i) = h) x g) 

 
 
 

1. 

 
Dawkomierze 

indywidualne 

– pomiar 

dawki na całe 

ciało 

 
 

 

10 

 
 
 
 
 

40 

 

 

120 

    

 
2. Deklaruję ponadto:  

a)  warunki płatności - przelew: zgodnie ze wzorem Umowy; 

b)  termin realizacji zamówienia: zgodnie ze wzorem Umowy. 

3.  Oświadczam, że: 

 zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/imy do niego zastrzeżeń; 

 w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania Umowy (załącznik nr 3 do 

niniejszego Zapytania), w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego; 

 uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego 

jako termin składania ofert; 

 zawarty wzór umowy (załącznik nr 3) został przeze mnie/przez nas zaakceptowany  

i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z tym 

wzorem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
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 moja/nasza sytuacja finansowa oraz zdolności techniczne i zawodowe pozwalają na należyte 

wykonanie przeze mnie/przez nas przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 

r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 

5. Oświadczam/y, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

   

................................dn. ............................                                  

 

 

 

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

       pieczątka i podpis osoby uprawnionej (Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do Zapytania 

WZÓR 

UMOWA NR LWOG-2403-…../22 

zawarta w dniu ……………………….. w Świdniku  

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta po przeprowadzeniu postępowania  

o zamówienie publiczne na podstawie Zarządzenia Nr 1/21 Dyrektora Sądu Rejonowego Lublin – 

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie gospodarowania 

środkami publicznymi o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej kwoty 130.000,00 zł   

pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Sądem Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku  

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18; 21-040 Świdnik 

NIP 712-32-35-253      REGON: 060716192 

reprezentowanym przez: 

P. ………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

NIP: ……………………        REGON: ………………………… 

reprezentowaną/ym przez: 

1) ……………………………………………………. 

2) ……………………………………………………… 

zwaną/ym dalej w treści Umowy „Wykonawcą” 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę w postaci wyznaczania dawek 

indywidualnych od promieniowania jonizującego metodą termoluminescencyjną (TL)(zgodnie z 

akredytowaną w PCA procedurą badawczą QPB 3T , wyd.2 z dnia 18.18.2019 r.) dla 10 pomiarów 

dawkomierzami indywidualnymi C w cyklu kwartalnym oraz przekazywać wyniki w formie 

Sprawozdania z badań w wersji papierowej oraz elektronicznej (elektroniczny Serwis Kontroli Dawek 

eSKD – www.clor.waw.pl/baza/index.php).  

2. Usługa wykonywana jest przy pomocy sprzętu stanowiącego własność Wykonawcy, który to sprzęt 

celem wykonania pomiarów dawek każdorazowa dostarcza Zamawiającemu na własny koszt i 

ryzyko do Zleceniodawcy. 

§ 2. 

Obowiązki Zamawiającego   

1. Zamawiający po otrzymaniu dawkomierzy wraz ze „Świadectwami przydatności dawkomierzy”, 

wydaje dawkomierze pracownikom wg zawartego w świadectwie jw. imiennego wykazu lub 

umieszcza w punktach pomiarowych, a następnie w określonym terminie zbiera dawkomierze i 
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przesyła na adres Wykonawcy w ustalonych okresach. W przesyłce Zamawiający zobowiązuje się 

do podania pisemnie numeru dawkomierza oraz imienia i nazwiska osoby, która użytkowała 

dawkomierz lub opisu punktu pomiarowego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania w/w dawkomierzy zgodnie z instrukcją użytkowania, 

załączoną do pierwszej przesyłki oraz do terminowego dostarczania wszystkich dawkomierzy do 

Wykonawcy w terminie do 14 dni od zakończenia okresu pomiarowego u Zamawiającego (po 

otrzymaniu nowych dawkomierzy). W przypadku, gdy dotrzymanie przez Zamawiającego tego 

terminu dostawy wszystkich dawkomierzy nie będzie możliwe, brakującą partię dawkomierzy 

Zamawiający dośle Wykonawcy w innym, możliwie najkrótszym, terminie. 

3. Zakończenie okresu pomiarowego dawek indywidualnych u Zamawiającego ustala się na koniec 

każdego kwartału kalendarzowego. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia Wykonawcy niezbędnych danych do opisu 

dawkomierzy oraz do prowadzenia ewidencji wyników pomiarów dawek. 

5. Dane osób objętych kontrolą dozymetryczną Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie 

elektronicznej (e- mailem) za potwierdzeniem odbioru. 

6. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za prawidłowe wykonanie niniejszej umowy w 

okresie jej obowiązywania jest Pan ………………………. 

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy przez okres realizacji umowy 

wynosi: ………………………. PLN (słownie: …………………………. zł 00/100) brutto.  

2.  Wynagrodzenie za dokonywanie odczytów dawek łącznie dla 10 pomiarów wynosi: …………….. zł 

netto za dawkomierze typu C.  

3. Cena podana w ust. 2 nie jest zależna od liczby zleconych odczytów i obejmuje wszystkie koszty 

ponoszone przez Wykonawcę w celu wykonania odczytów dawek oraz wydania i dostarczenia 

Zamawiającemu „Sprawozdanie z badań", o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy. 

4.  W przypadku nieterminowego dostarczenia do Wykonawcy wszystkich wymaganych dawkomierzy 

przez Zamawiającego, cena odczytu dawek nie ulegnie zmianie, gdy brakująca partia dawkomierzy 

zostanie dosłana przez Zamawiającego w późniejszym terminie. 

5. Cena podana w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu wydania i 

dostarczania Zamawiającemu „ Sprawozdanie z badań”, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy. 

6. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny przez cały czas obowiązywania umowy. 

7. Dawkomierze termoluminescencyjne (TL) zostaną udostępnione Zamawiającemu na warunkach   

wypożyczenia w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszej umowy z tytułu 

świadczenia usług. Wartość jednego dawkomierza to …………… zł brutto. Fakt przekazania 

dawkomierzy będzie odnotowany w Protokole przekazania dawkomierzy.  

§ 4. 

Zasady płatności 

1. Wynagrodzenie za wykonane testy będzie regulowana przez Zamawiającego przelewem z konta 

bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy nr ……………………………  w 
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terminie do 21 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w 

formie papierowej lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego 

fakturowania. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż 

określony wyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i 

wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku 

bankowego - zgodny z Umową. 

2. Wykonawca za wykonane odczyty wystawi Zamawiającemu fakturę według cen jednostkowych, 

zgodnych z § 1 ust. 1 umowy. 

3. Warunkiem zapłaty jest należyta realizacja Zamówienia oraz dostarczenie Zamawiającemu 

sprawozdania wykonanych testów. 

4. Na wszystkich fakturach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się 

umieścić w widoczny sposób numer niniejszej umowy. 

5.  Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie 

z postanowieniami ust. 4 powyżej. 

§ 5. 

 Oświadczenia Wykonawcy 

1.  Wykonawca wykonuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części 

przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zgody Zamawiającego. 

2.  Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami polskimi 

zharmonizowanymi z normami europejskimi. 

§ 6. 

Czas obowiązywania Umowy 

Czas obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 

grudnia 2025 r.  

§ 7. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania odczytów dawek z otrzymanych od Zamawiającego 

dawkomierzy oraz przesyłania wyników tych pomiarów w formie „Sprawozdanie z badań” do 

Zamawiającego na własny koszt. Wyniki tych pomiarów zawarte w „Sprawozdaniu z badań” 

Wykonawca przesyła nie później niż po 30 dniach od momentu otrzymania dawkomierzy do 

pomiarów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego kolejnej, przygotowanej partii 

dawkomierzy do pomiarów dawek w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zaplanowanego 

okresu pomiarowego u Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do Zamawiającego instrukcji użytkowania 

dawkomierzy w zakresie właściwej eksploatacji, konserwacji i pielęgnacji oraz udzielenia 

wszechstronnej pomocy Zamawiającemu jeżeli tylko wystąpią jakiekolwiek trudności związane z 

eksploatacją dawkomierzy będących przedmiotem umowy. 
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§ 8. 

Zasady realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pierwszej dostawy dawkomierzy będących 

przedmiotem umowy do Zamawiającego do dnia 01 stycznia 2023 r. 

2. Przekazywanie kolejnych partii dawkomierzy tj. w trakcie realizacji umowy będzie się odbywało 

zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2. 

3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dawkomierzy termoluminescencyjnych z winy 

Zamawiającego, Wykonawca może wezwać Zamawiającego do pokrycia kosztu dawkomierza 

odpowiadającego jego wartości na dzień wyrządzenia szkody. 

4. Wykonawca zapewni, aby dostarczone Zamawiającemu dawkomierze posiadały minimum 5 (pięcio) 

miesięczny okres ważności, liczony od daty rozpoczęcia zaplanowanego okresu pomiarowego u 

Zamawiającego z użyciem tych dawkomierzy. Okres ten opisany będzie w „Świadectwie 

przydatności dawkomierzy” załączonym do dostarczanej Zamawiającemu partii dawkomierzy. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości i typu zamawianych dawkomierzy oraz ilość 

przeprowadzonych pomiarów, w ramach objętych umową i związanej z tym zmiany wartości umowy 

ogółem brutto. 

§ 9. 

Kary Umowne i odstąpienie od Umowy 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) karę umowną za opóźnienie w terminie udostępnienia dawkomierzy, względem terminu o którym 

mowa odpowiednio w  § 8 ust. 1 lub w § 8 ust. 2 w zw. z w § 7 ust. 2  - w wysokości 20,00 zł 

(słownie: dwadzieścia zł 00/100) za każdy dzień opóźnienia; 

b) za nieterminowe przekazanie Zamawiającemu przesłanie wyników odczytu, o którym mowa w § 

7 ust. 1- w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia zł 00/100) za każdy dzień opóźnienia. 

2. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary 

umownej. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.  

4. Brak szkody nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej. 

5. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności w przypadku zmiany przepisów, 

powodującej konieczność zmiany przedmiotu zamówienia, Zleceniodawca może odstąpić od umowy 

ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających 

odstąpienie. W takim przypadku Zleceniobiorcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za 

zrealizowaną część umowy zgodnie z zasadami wskazanymi w Załącznikach do umowy. 

§ 10. 

Zakaz cesji 

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem 

nieważności, zgody Zamawiającego, ani regulować wierzytelności w drodze kompensaty. 
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§ 11. 

Osoby do kontaktów  

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego, do bieżących uzgodnień w sprawie realizacji 

niniejszej Umowy i odbioru przedmiotu Umowy jest:  

…………………………………. -  nr tel. ……………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………………………… 

2.  Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy, do bieżących uzgodnień w sprawie realizacji niniejszej 

Umowy i przekazania przedmiotu Umowy są:  

P. _______________________-  tel. _______________________,  

 E-mail:  ___________________ 

3.  Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i jest dokonywana 

przez Stronę poprzez zawiadomienie na piśmie drugiej Strony. 

Zmiany Umowy  

§ 12. 

1. Zamawiający przewiduje zmiany Umowy w przypadkach:  

 

Lp. 
Oznaczenie okoliczności Zakres zmian w Umowie 

1. 

 
W przypadku okoliczności, które są niezależne od 

Zamawiającego, a wpływają na termin wykonania przez 

Wykonawcę niniejszej Umowy 

 
1)  Zmiana terminów realizacji Umowy.  

2)  Zmiana zasad płatności. 

 

 

2. 

 

Okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, z 

zastrzeżeniem, że Wykonawca przedstawił wpływ 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na 

należyte jej wykonanie 

1)  Zmiana terminów realizacji Umowy. 

2)  Zmiana zasad płatności. 

 

3. Zmiana organizacyjna w strukturze Zamawiającego 

 

1)  Zmiana stron Umowy. 

2) Zmiana podmiotu, na który będą wystawiane faktury. 

 
 
2.  W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku, 

gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość 

wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar 

udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W 

sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego pisemny 

wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone 

przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy. 

3. Inicjatorem zmian Umowy może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie 

w okresie obowiązywania Umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.  

4.  W przypadku, gdy inicjatorem zmian jest Wykonawca, Zamawiający nie ma obowiązku rozpatrywania 

wniosku o zmianę wykonania Umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia 
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okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub 2 nie przedłoży szczegółowego wniosku wraz z 

uzasadnieniem o zmianę Umowy.  

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

Klauzula poufności. Ochrona danych 

§ 13. 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie 

których wszedł wykonując przedmiot Umowy.  

§ 14. 

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

2. Dane osobowe, o których mowa w Umowie udostępniane są przez Strony w celu realizacji Umowy, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO).  

3. Strony zobowiązuje się do udzielenia drugiej Stronie oraz innym podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych 

osobowych udostępnionych przez druga Stronę w związku z realizacją Umowy. 

4. Strony zobowiązane są do zastosowania się do zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych. 

5. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego informacje zgodnie z art. 13 RODO, które to 

Zamawiający zamieścił w Zaproszeniu. 

Postanowienia końcowe  

§ 15.  

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 

a w sprawach formalnoprawnych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 

3.  Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów wynikających z niniejszego postępowania 

jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód z siedzibą w Lublinie albo Sąd Okręgowy w Lublinie.  

4.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron.  

5.  Integralną częścią niniejszej Umowy  następujące załączniki: 

 Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia …………………….. 

 Załącznik nr 3 – Wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

Zamawiający: 

 

 

Wykonawca: 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu …………………….. w Świdniku 

pomiędzy: 

Sądem Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik,  

NIP 712-32-35-253    REGON 060716192 

reprezentowanym przez: 

…………… – Prezesa Sądu 

zwanym dalej w treści Umowy „Administratorem danych” 

a 

…………………………………… z siedzibą przy ul. ……………………. …, ….-……… 

……………………., NIP ……………………, REGON  …………………………………….. działającym na 

podstawie wpisu do KRS ……………………………./CEIDG, prowadzonego przez 

……………………………………., reprezentowanym przez: 

……………………………………. – ……………………………………., 

zwanym dalej w treści Umowy „Procesorem”. 

§ 1. 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Procesorowi, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej zwanego RODO dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w 

celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Procesor zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, 

RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą. 

3. Procesor oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.  

§ 2. 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Procesor będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej Umowy dane zwykłe wpisane do 

ksiąg hipotecznych: 

-  kategoria danych: imiona, nazwiska. 

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Procesora 

wyłącznie w celu wykonania usługi introligatorskiej ksiąg hipotecznych w celu realizacji Umowy 

Głównej Nr LWOG-2403-…………/22 z dnia …………………. 
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§ 3. 

Obowiązki Procesora  

1. Procesor przetwarzając powierzone dane osobowe zobowiązuje się do ich właściwego 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, w tym 

informatycznych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. 

2. Procesor zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych mu 

danych osobowych. 

3. Procesor zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy.   

4. Procesor zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

RODO przetwarzanych danych przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w 

celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Procesora, jak i po jego 

ustaniu. 

5. Procesor po zakończeniu świadczenia czynności związanych z przetwarzaniem danych usuwa w 

sposób skuteczny lub zwraca Administratorowi danych wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie 

ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 

przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Procesor wspiera Administratora danych w niezbędnym zakresie wywiązywania 

się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z 

obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.  

7. Procesor po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zawiadamia 

Administratora danych w ciągu 24 godzin.  

§ 4. 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli stosowanych przez 

Procesora środków organizacyjnych i technicznych, w tym informatycznych służących 

zabezpieczeniu przetwarzanych danych osobowych.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Procesora z zachowanie 

1-dniowego jego uprzedzenia. 

3. Procesor zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 

wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Procesor udostępnia Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.  

§ 5. 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Procesor może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po obowiązkowym uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Administratora danych.   
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2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Procesora prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Procesor. W takim przypadku przed rozpoczęciem 

przetwarzania Procesor informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to 

nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca powinien zapewniać takie same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na 

Procesora w niniejszej Umowie.  

4. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za nie wywiązanie się ze 

spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

§ 6. 

Odpowiedzialność Procesora 

1. Procesor jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z 

treścią Umowy, w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Procesor zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 

Procesora danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Procesora, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania u Procesora tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 

inspektorów upoważnionych przez organ nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych. 

Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.  

§ 7. 

Czas obowiązywania Umowy 

1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony powiązany z terminem 

obowiązywania Umowy Głównej. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

§ 8. 

Rozwiązanie Umowy 

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy 

Procesor: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich 

w wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową; 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora 

danych. 
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§ 9.  

Zasady zachowania poufności 

1. Procesor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z 

nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 

ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Procesor oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych 

nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora 

danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 

informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

§ 10.  

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego, RODO oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa 

osób, których dane dotyczą. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy 

dla Administratora danych. 

  

 
ADMINISTRATOR DANYCH 

 
PROCESOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


