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1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

 

Polska Organizacja Turystyczna 

– jednostka organizacyjna przeprowadzająca postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego i udzielająca zamówienia:  

1) Adres Zamawiającego: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa  

2) Fax: +48 22 536 70 04 

3) Strona internetowa: www.pot.gov.pl 

4) E-mail: pot@pot.gov.pl , zaneta.kot.pot.gov.pl 

5) Kontakt z Zamawiającym: Magdalena Jaworska– tel. (22) 536 70 69 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

 

Druk z plików PDF Press quality na potrzeby CTP albumu pt. „II Wojna Światowa w polskich 

muzeach i rekonstrukcjach historycznych. Wybrane obiekty i wydarzenia”  w polskiej wersji 

językowej w nakładzie 500 egz. wraz z oprawą i dostawą do magazynu POT przy ul. Szkolnej 

15A w Jabłonnie/ k. Warszawy lub w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce w 

Warszawie. 

 

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

 

3. Kryteria udziału w postępowaniu: 

 

W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty, które: 

Złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert. Oferta powinna zostać złożona 

na Formularzu ofertowym (wzór w Załączniku nr 2).  

 

4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

 

Osoba upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach od 09.00 do 17.00 – 

Żaneta Kot, tel. 22/536 70 11, e-mail: zaneta.kot@pot.gov.pl  

 

5. Termin wykonania przedmiotu umowy: 

 

Maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy. 

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: 

 

1) Ofertę należy przesyłać e-mailem na adres: zaneta.kot@pot.gov.pl lub dostarczyć na 

adres: Polska Organizacja Turystyczna, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8. 

W przypadku przesyłania oferty e-mailem, należy przesłać skan podpisanych 

dokumentów.  

2) Termin składania ofert upływa w dniu 06.08.2019 roku o godz. 11:00. 

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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7. Kryteria oceny ofert: 

 

1) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria 

: 

 

1. Cena 60% 

 

Kryterium cena (C) – waga 60%. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone w 

następujący sposób: 

 

 

C = C min/Co x 60 pkt 

gdzie:  

C – liczba punktów przyznanych za kryterium „cena”; 

C min – najniższa cena oferty z pośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu; 

Co – cena oferty badanej 

 

 

 

2. Termin dostawy ( ) - waga 40%. Punkty za kryterium „termin dostawy” zostaną 

przyznane w następujący sposób: 

 

                               Td= To/Tmax x 40 pkt 

 

gdzie: 

Td - punkty w kryterium „termin dostawy” przyznane ocenianej ofercie, 

To - wartość obliczanej oferty w danym kryterium, 

Tmax - najwyższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert, 

 

W kryterium „termin dostawy” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.  

Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym liczby dni, o jaką zostanie 

skrócony termin dostawy (To) dla danego zadania. 

Termin dostawy Wykonawca może skrócić maksymalnie o 7 dni. 
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W przypadku, kiedy Wykonawca zaoferuje w formularzu oferty skrócenie terminu o więcej 

niż 7 dni do wzoru zostanie podstawiona liczba dni skrócenia 7 i za taką liczbę dni 

(maksymalną dopuszczoną przez Zamawiającego) Wykonawca otrzyma punkty, przy czym 

Wykonawca będzie związany terminem zaoferowanym tj. w przypadku wyboru jego oferty 

jako najkorzystniejszej, do umowy zostanie wpisany termin dostawy zgodny z ofertą 

Wykonawcy i w tym terminie będzie zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia. 

W przypadku, kiedy w formularzu oferty w polu „termin dostawy” zostanie wpisane zero, lub 

pole nie zostanie wypełnione, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje wykonanie 

dostawy w maksymalnym terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. 14 dni od daty 

podpisania umowy i w takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium „termin 

dostawy”. 

 

 

8. Informacje dodatkowe: 

1) Do przedmiotowego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.); 

2) Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty; 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

a. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,  

b. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, 

c. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, 

d. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie 

postępowania. 

4) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia 

wskazanego w pkt. 3) Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału 

w postępowaniu. 

9.  Klauzula informacyjna dotycząca z art. 13 RODO 

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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), (dalej: „RODO”) Zamawiający 

informuje, że:  

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Organizacja Turystyczna 

(dalej: „POT”). 

2) We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy 

przez POT można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych: 

• mailowo: dpo@pot.gov.pl lub 

• listownie na adres korespondencyjny administratora: Polska Organizacja 

Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, XIX piętro, 00-613 Warszawa.  

Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. druk z plików 

PDF Press quality na potrzeby CTP albumu pt. „II Wojna Światowa w polskich muzeach i 

rekonstrukcjach historycznych. Wybrane obiekty i wydarzenia”, numer sprawy 

53/4/2019/ŻK prowadzonym w trybie otwartego konkursu ofert. 
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3) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby odpowiadające za 

przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie ustawy  

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 poz. 1764  

z późn. zm.). 

4) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

konkursu; 

5) Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcę jest 

wymogiem związanym z udziałem w otwartym konkursie ofert; 

6) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) Wykonawca posiada: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy*; 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych 

osobowych**; 

c. 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 ***; 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza 

przepisy RODO. 

8) Nie przysługuje Wykonawcy: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit. c RODO. 

 

Załączniki: 

• Załącznik nr  1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

• Załącznik nr  2: Formularz oferty  

• Załącznik nr  3: wzór Umowy 

• Załącznik nr  4 : oświadczenie wykonawcy  
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Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest druk z plików PDF Press quality na potrzeby CTP albumu pt. „II Wojna 

Światowa w polskich muzeach i rekonstrukcjach historycznych. Wybrane obiekty i wydarzenia”  w 

polskiej wersji językowej w nakładzie 500 egz. wraz z oprawą i dostawą do magazynu POT przy ul. 

Szkolnej 15A w Jabłonnie/ k. Warszawy lub w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce w 

Warszawie. 

1. Specyfikacja:                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Objętość: 116 stron środki + 4 strony okładka                                                                                            

Format: 240mm (pion) x 270 mm (poziom)  

Nakład: 500 egz. 

Wydawnictwo opatrzone numerem ISBN                                                                                                    

 Papier/ oprawa:        

                                                                                                       

Środki: papier Munken Pure 120 g 

Okładka: tektura 2,5 mm                                                                                                                               

Oklejka: kreda 130g/m2                                                                                                                                                                      

Wyklejka: Munken Pure 140g/m2                                                                                                                                      

Oprawa: twarda, grzbiet prosty, kapitałka kolorowa                                                                  

Wykończenie okładki: folia soft touch + lakier UV (wybiórczy)                                                                           

Druk: 

Środki: zadruk  offset 4+4 + dodatkowy kolor (złoty) 

Okładka: zadruk offset  4+4 (wyklejka) 

 

2. ZAKRES PRAC: 

• druk 

• foliowanie okładki, oprawa (szycie, klejenie) 

• pakowanie: albumy po 10 egz. w paczki z zaznaczeniem tytułu, wersji językowej i ilości 

egzemplarzy w paczce 

• dostawa do Magazynu w Jabłonnej lub dowolne miejsce w Warszawie wskazane przez 

Zamawiającego 

 

Maksymalny realizacji umowy: 

• 14 dni od dnia podpisania umowy 
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Załącznik nr 2  

Zamawiający:                                                                      Polska Organizacja Turystyczna 

ul. Chałubińskiego 8 

00 – 613 Warszawa 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę: 

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

NIP ...................................   REGON .............................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ....................................................  

Numer telefonu: (**) .............................. Numer faksu: (**).............................. 

e-mail .............................................................................................................. 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe na druk wydawnictwa albumowego wraz z oprawą i 

dostawą, znak sprawy : 53/4/2019/ŻK, zgodnie z wymogami zawartymi w  zapytaniu 

ofertowym  oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 

 

CENA: …………………………………. zł brutto, 

tj. słownie ……………………………………………………………………………… złotych 

brutto. 

CENA: …………………………………. zł netto, 

tj. słownie ……………………………………………………………………………… złotych 

netto. 

Liczba dni, o które wykonawca skróci termin realizacji umowy: ………………………… 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego  

w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, uzyskaliśmy wszelkie 
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niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, a także 

akceptujemy wzór Umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez 

Zamawiającego. 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

     

 

…………………………………………

………………….  

 (podpis uprawnionego  

        przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisu art. 4 pkt 

8 w związku z art. 6a ustawy Pzp. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). 

§ 1 Przedmiot zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest druk z plików PDF Press quality na potrzeby CTP 

albumu pt. „II Wojna Światowa w polskich muzeach i rekonstrukcjach historycznych. 

Wybrane obiekty i wydarzenia”  w polskiej wersji językowej w nakładzie 500 egz. wraz 

z oprawą i dostawą do magazynu POT przy ul. Szkolnej 15A w Jabłonnie/ k. Warszawy 

lub w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce w Warszawie. 

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz zgodnie z Ofertą 

Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. W razie sprzeczności między 

treścią Załącznika nr 1 do Umowy a treścią Załącznika nr 2 do Umowy, pierwszeństwo 

mają zapisy Załącznika nr 1 do Umowy. 

 

§ 2 Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie……………. dni od dnia 

podpisania Umowy. Miejsce dostawy, jeżeli będzie inne niż wskazane w § 1 ust.1 

Umowy, Zamawiający wskaże Wykonawcy w formie mailowej, w dniu przekazania 

materiałów (zgodnie z definicją zawartą w § 3 ust. 1 Umowy) do druku. Materiały te 

Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej przez przedstawiciela 

Zamawiającego wskazanego w § 8 pkt 1 Umowy. Otrzymanie Materiałów zostanie 

potwierdzone tego samego dnia przez osobę wskazaną do kontaktu ze strony 

Wykonawcy, wskazanego w § 8 pkt 1 Umowy. 

2. W razie niewykonania Umowy w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej z powodu 

zwłoki Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy, bez 

konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania Umowy, 

na zasadzie art. 492 Kodeksu cywilnego. 

 

§ 3 Warunki wykonania Umowy 

1. Do realizacji Umowy Wykonawca wykorzysta zapis na nośniku elektronicznym plików 

otwartych w programie indd oraz plików PDF Press quality jako wzór montażu i koloru, 

które otrzyma od Zamawiającego (dalej: Materiały). 

2. Ostatecznym wzorem akceptowanym do druku będzie makieta wydawnictwa, którą 

sporządzi Wykonawca i przed rozpoczęciem druku przedstawi Zamawiającemu do 

pisemnej akceptacji. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 zostaną wykonane w 

terminie wskazanym zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy. 



Znak sprawy : 53/4/2019/ŻK 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji rozstrzygających na 

każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy oraz do bieżącego nadzoru nad jego 

realizacją poprzez udzielanie wskazówek Wykonawcy. 

4. Wszelkie wskazówki, sugestie i uwagi będą przekazywane Wykonawcy odpowiednio 

wcześniej drogą mailową lub telefoniczną w celu umożliwienia Wykonawcy zapoznania 

się z nimi i podjęcia odpowiednich działań. 

5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości i problemów związanych  

z wykonaniem przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 

6. Przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy będzie potwierdzone protokołem 

odbioru, podpisanym przez przedstawiciela każdej ze Strony bez uwag. Dokument ten 

może zostać podpisany dopiero po umieszczeniu nieuszkodzonego Przedmiotu Umowy 

we wnętrzu magazynu Zamawiającego lub w innym wskazanym przez Zamawiającego 

miejscu w Warszawie. 

7. W przypadku stwierdzenia w dniu odbioru wad, usterek itp. Wykonawca zobowiązany 

jest do ich usunięcia w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich stwierdzenia, w 

ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad/ usterek w terminie, o którym mowa w ust. 7, lub w 

przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy to zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

§ 4 Prawa autorskie 

1. Wykonawcy nie przysługują żadne prawa autorskie do przedmiotu Umowy ani do 

materiałów, w o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy.  

2. Otrzymane materiały, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca może 

wykorzystać tylko jednorazowo i tylko w celu zrealizowania niniejszej Umowy. 

3.  

§ 5 Wynagrodzenie 

1. Wykonawcy przysługuje całkowite wynagrodzenie w wysokości: xxxxxxx zł (słownie: 

xxxxxxx) brutto, płatne na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez 

Wykonawcę faktury, wystawionej na podstawie podpisanego przez Strony i 

zaakceptowanego przez Zamawiającego protokołu odbioru, w ciągu 14 dni od daty jej 

przyjęcia przez Zamawiającego,  

2. Za termin dokonania płatności uważa się datę złożenia polecenia przelewu w banku 

Zamawiającego . 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę w 

związku z wykonaniem Umowy, w tym podatki. 

 

§ 6 Kary 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za 

niedostarczenie w terminie całości przedmiotu Umowy w wysokości 2% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. W razie odstąpienia przez Zamawiającego co do 
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niewykonanej części Umowy, kara umowna należna Zamawiającemu od Wykonawcy z 

tego tytułu wynosi 100 % wynagrodzenia brutto, należnego za niewykonaną część 

Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za 

naruszenie przez Wykonawcę jego zobowiązania, o którym mowa w § 12 ust. 4 Umowy, 

w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

4. Za nieusunięcie wad w terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w 

wysokości 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust 1 Umowy za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia. 

5. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 

kary umowne na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych przez niego 

szkód przekracza wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1-4 powyżej. 

6. Kary umowne mogą się kumulować. 

7. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Zamawiającemu przysługuje zgłoszenie prawne reklamacji pomimo podpisania 

protokołu odbioru zgodnie z § 3 ust. 6 Umowy, w przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego wad niemożliwych do wykrycia w dniu przekazania druku. 

 

§ 7 Odstąpienie od Umowy 

1. Poza przypadkami wymienionymi w przepisach Kodeksu Cywilnego, prawo odstąpienia 

od umowy przysługuje Zamawiającemu w szczególności, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i 

Zamawiający oświadczy o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach, 

2) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu niniejszej umowy o więcej niż 

7 dni, 

3) w przypadku nieusunięcia wad/usterek w przedmiocie Umowy, w terminie w terminie, 

o którym mowa w § 3 ust. 7 Umowy. 

2. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy powinno 

zostać złożone Wykonawcy na piśmie. 

3. Zamawiający może wykonać powyższe prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu okoliczności uprawniającej 

Zamawiającego do wykonania prawa odstąpienia. 

 

§ 8 Osoby upoważnione do reprezentowania Stron 

 

1. Osobami upoważnionymi do uzgodnień i koordynacji Przedmiotu Umowy  oraz 

podpisywania protokołu odbioru są: 

1. ze strony Zamawiającego: xxxxxxxxxxxxxx e-mail:xxxxxxxxxxxxxxx  

2. ze strony Wykonawcy: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

2. Jednocześnie Strony ustalają, że zmiana którejkolwiek z osób wskazanych powyżej nie 

wymaga zawierania aneksu do Umowy, a jedynie niezwłocznego poinformowania drugiej 

Strony o powyższej zmianie w formie pisemnej. 
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§ 9 Informacje poufne 

 

1. Zamawiający zastrzega, że wszystkie informacje dotyczące postanowień Umowy oraz 

związane z jej zawarciem lub wykonaniem (dalej zwane „Informacjami Poufnymi”) winny 

być traktowane przez Wykonawcę jako poufne i nie udostępniane osobom trzecim bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 2, oraz że mogą być wykorzystywane w całości bądź w części jedynie dla 

celów związanych z wykonywaniem Umowy. 

2. Zamawiający wskazuje, że Informacje Poufne oraz zobowiązanie do zachowania ich  

w tajemnicy nie obejmuje: 

a) informacji, które są powszechnie znane lub które w uzasadniony okolicznościami 

sposób mogą być uważane za powszechnie znane; 

b) informacji, które znane były Wykonawcy przed ich ujawnieniem przez 

Zamawiającego; 

c) informacji, uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo ich ujawnienia; 

d) przypadków, w których Wykonawca zobowiązany jest do ich ujawnienia na podstawie 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Wykonawca może ujawnić Informacje Poufne bez zgody Zamawiającego swoim 

pracownikom, członkom organów i doradcom, w zakresie w jakim jest to konieczne dla 

wykonania Umowy. 

4. Ujawniając Informacje Poufne podmiotom wymienionym w ust. 3, Wykonawca powinien 

zobowiązać te podmioty do zachowania ich w tajemnicy na warunkach określonych w 

Umowie. 

 

§ 10 Zmiana Umowy 

 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w zakresie: 

a) zamiany osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji Przedmiotu Umowy, 

b) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 

c) zamiany osób realizujących Przedmiot Umowy ze strony Wykonawcy pod warunkiem 

posiadania przez nowe osoby kompetencji określonych w SIWZ oraz pod warunkiem 

przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o proponowanej 

zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany i uzyskaniem pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 

postanowienia § 8 ust. 2 Umowy. 

 

§ 11 Przetwarzanie danych osobowych 

 

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 (dalej: „RODO”), informujemy, że:  

1) Administratorem danych osobowych osób wskazanych w Umowie jest Polska 

Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8 (00-613), 

NIP: 525 21 50 196 (dalej jako POT lub Administrator). 

2) we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób 

wskazanych w pkt. 1) przez POT można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem 

ochrony danych: 

a. mailowo: dpo@pot.gov.pl lub 
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b. listownie na adres korespondencyjny administratora: Polska Organizacja 

Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, XIX piętro, 00-613 Warszawa. 

3) dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z realizacją przedmiotu umowy określonego w 

§2 Umowy, 

4) dane osobowe osób wskazanych w pkt. 1) nie będą udostępniane innym podmiotom niż 

wynika to z przepisów prawa, 

5) dane osobowe osób wskazanych w pkt. 1) nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej, 

6) dane osobowe osób wskazanych w pkt. 1) nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane, 

7) dane osobowe, o których mowa w pkt 1), będą przechowywane przez okres niezbędny 

do realizacji Umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa,  

8) obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania 

w celach, o których mowa w pkt 3), podanie danych wynika ze stosunku umownego 

i jest niezbędne w celu realizacji Umowy, 

9) osoby, o których mowa w pkt 1) mają prawo do: 

a. dostępu do danych osobowych  ich  dotyczących, na podstawie art. 15 RODO, 

b. sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, 

c. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO, 

10) osobom, o których mowa w pkt 1) nie przysługuje: 

a. prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) 

RODO, 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 

21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit c) RODO. 

11) osobom, o których mowa w pkt 1) przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa 

polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pan/i, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO. 

Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa, tel. 22 5310300, fax. 22 5310301, kancelaria@uodo.gov.pl. 

§ 12 Postanowienia końcowe 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie sprawy sporne na tle umowy rozstrzygać będą 

przez właściwy miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla 

każdej ze stron. 

3. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez 

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie może przenieść całości lub 

jakiejkolwiek części praw, ani też całości lub jakiejkolwiek części obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy. Wykonawca nie może także przenieść wykonywania 

całości lub części niniejszej Umowy na osobę trzecią. Jeżeli Wykonawca zamierza 

posługiwać się osobami trzecimi przy wykonywaniu niniejszej Umowy, musi uzyskać na 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
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to pisemną zgodę Zamawiającego pod rygorem uznania takiego działania Wykonawcy za 

rażące naruszenie postanowień niniejszej Umowy. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z 

realizacji Umowy na rzecz osób trzecich. 

6. W przypadku sporu powstałego na tle realizacji Umowy, Strony będą dążyć do 

polubownego rozwiązania, a w przypadku braku porozumienia sprawę będzie rozstrzygał 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 
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