
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2022/ZS 
Zarządu Kolei Wielkopolskich sp. z o.o. 

z dnia 1 lutego 2022 r. 
 

 

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW  

KOLEI WIELKOPOLSKICH SP. Z O.O. 
 
 

 

Użytkownik : 

Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. 

ul. Składowa 5 

61-897 Poznań  

 

 

 

 

 

  

 

Zatwierdzam do użytku wewnętrznego i zewnętrznego: 

 

 

 

 

 Mikołaj Grzyb   Marek Nitkowski 

 Członek Zarządu   Prezes Zarządu 

 

      

    

 

 

Ogólne warunki dostaw obowiązuje od 01.02.2022 r.  

 

Nr egz. 2/3 

 

Poznań 2022 



 
 

 
§1. Postanowienia ogólne. 

 
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Ogólne Warunki Dostaw (dalej „OWD”) mają zastosowanie 

do wszystkich dostaw realizowanych na rzecz Zamawiającego, które są zlecane za 
pośrednictwem Platformy Zakupowej. 

2. OWD nie stosuje się, gdy wymagane jest przeprowadzenie postępowania 
określonego ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

3. Użytym w OWD pojęciom nadaje się następujące znaczenie: 
a) Administrator – administrator danych osobowych ze strony Zamawiającego, 
b) Dni Robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy w Polsce, 
c) Dostawca –  podmiot, któremu powierzono realizację Zamówienia, 
d) Gwarancja – oświadczenie gwarancyjne Dostawcy złożone Zamawiającemu 

określające obowiązki Dostawcy oraz uprawnienia Zamawiającego związane ze 
stwierdzeniem Wad, 

e) Oferta – oświadczenie woli Dostawcy określające warunki, na których wyraża 
on gotowość zrealizowania Zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w 
Specyfikacji Zamówienia, w szczególności Wynagrodzenie, 

f) OWD – niniejsze Ogólne Warunki Dostawy Kolei Wielkopolskich sp. z o.o., 
g) Platforma Zakupowa - system informatyczny dostępny pod adresem 

https://kw.eb2b.com.pl/,  
h) Przedmiot Zamówienia – Towar oraz usługi im towarzyszące, do których 

dostarczenia lub zrealizowania zobowiązuje się Dostawca w ramach 
Zamówienia, a także prawa autorskie przekazywane wraz z Towarem, 

i) Regulamin – „Regulamin udzielania zamówień sektorowych podprogowych” 
obowiązujący w  Kolejach Wielkopolskich sp. z o.o. na podstawie Uchwały 
Zarządu, 

j) RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 
dnia 27 kwietnia 2016r. 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) 

k) Specyfikacja Zamówienia – określone przez Zamawiającego na Platformie 
Zakupowej warunki udzielenia i realizacji Zamówienia, w formie opisu 
skonfigurowania postępowania na Platformie Zakupowej i informacji 
udostępnianych za pośrednictwem Platformy Zakupowej, 

l) Strony – Dostawca i Zamawiający, 
m) Towar - materiały, surowce, części, narzędzia, urządzenia i inne rzeczy 

ruchome sprzedawane lub dostarczane Zamawiającemu, 
n) Wady – wady fizyczne w rozumieniu art. 556(1) §1 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz wady 
prawne, 

o) Wynagrodzenie - wynagrodzenie Dostawcy za realizację Zamówienia, 
uwzględniająca wszelkie czynniki cenotwórcze, w tym koszty transportu, 
wszystkie cła, podatki i inne ciężary publicznoprawne, z wyjątkiem podatku od 
towarów i usług, 

p) Zamawiający – Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,  
q) Zamówienie – stosunek prawny pomiędzy Dostawcą i Zamawiającym zawarty 

w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania na udzielenie 
„Zamówienia” rozumianego zgodnie z definicją przyjętą w Regulaminie. 



 
 

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy Specyfikacją Zamówienia a OWD, za wiążące 
uważać należy postanowienia i warunki zawarte w Specyfikacji Zamówienia. 

5. Dostawca oświadcza, iż do Zamówienia nie będą miały zastosowania wzorce 
umowne stosowane przez Dostawcę. Do Zamówienia nie będą miały zastosowania 
wzorce umowne wydane przez Dostawcę w trakcie realizacji Zamówienia. 

 
§2. Zamówienie 

 
1. Zasady przyznawania Dostawcy prawa do realizacji Zamówienia określa Regulamin, 

przy czym z chwilą jego skutecznego przyznania, postanowienia Regulaminu 
przestają obowiązywać. Na etapie przyznawania prawa do realizacji Zamówienia 
(udzielania Zamówienia), termin „Zamówienie” należy rozumieć zgodnie z definicją 
zawartą w Regulaminie. 

2. Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji Zamówienia zawarte są w Specyfikacji 
Zamówienia. 

3. Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień OWD, w Specyfikacji Zamówienia w 
szczególności określa się: Przedmiot Zamówienia, miejsce, termin i godziny realizacji 
Przedmiotu Zamówienia, warunki Gwarancji, zasady dostarczenia i rozładunku 
Towaru oraz osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego.  

4. W przypadku nie określenia przez Zamawiającego, czy chodzi o dni kalendarzowe 
czy Dni Robocze, warunki powiązane z dniami należy rozumieć jako dotyczące Dni 
Roboczych. 

 
§3. Towar 

 
1. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Towar fabrycznie nowy, spełniający 

odpowiednie wymagania jakościowe oraz wymogi europejskich norm lub Polskich 
Norm przenoszących normy europejskie, a także nieobciążony prawami osób 
trzecich.  

2. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Towar, którego okres przydatności do 
używania, licząc od momentu dostarczenia Towaru, upływa nie wcześniej niż w 
terminie określonym w Specyfikacji Zamówienia. 

3. Dostawca zobowiązany jest zrealizować, określone w Specyfikacji Zamówienia, 
usługi towarzyszące nabyciu Towaru przez Zamawiającego.  

4. Dostawca realizując Zamówienie zobowiązany jest dostarczyć określone w 
Specyfikacji Zamówienia instrukcje, certyfikaty oraz inne stosowne dokumenty 
dotyczące Przedmiotu Zamówienia. 

5. W przypadku gdy korzystanie z Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem wymaga 
dysponowania prawami autorskimi, Dostawca wraz z Towarem zobowiązany jest 
udzielić Zamawiającemu nieograniczonej w czasie, niewyłącznej licencji bez 
ograniczeń terytorialnej do korzystania z Towaru lub oprogramowania w nim 
zainstalowanego, przy czym Dostawcy nie przysługuje z tego tytułu inne 
wynagrodzenie niż wskazane w §5 ust. 1. Licencja, o której mowa w zdaniu 
poprzednim musi obejmować następujące pola eksploatacyjne: 

a) w zakresie oprogramowania zainstalowanego w Towarze - trwałe lub czasowe 
utrwalanie i zwielokrotnienie oprogramowania w całości lub w części 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie w związku z jego uruchamianiem, 
wyświetlaniem na ekranach urządzeń lub wprowadzaniem w inny sposób do 
pamięci urządzeń do których jest przeznaczone, a także rozpowszechnianie 
oprogramowania zainstalowanego w Towarze – przeniesienie własności , 
użyczenie lub najem oprogramowania wraz z Towarem, 



 
 

b) w zakresie, utworów nie będących oprogramowaniem – utrwalanie i 
zwielokrotnianie elementu objętego prawem autorskim – wytwarzanie za 
pomocą wszelkich znanych technik egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a 
także rozpowszechnianie elementu objętego prawem autorskim – przeniesienie 
własności, użyczenie lub najem oryginału wraz z Towarem, a także publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 
w czasie przez siebie wybranym. 

6. Dostawca uprawniony jest zwolnić się z obowiązku, o którym mowa w ust. 5 lit. a) 
zapewniając licencję udzieloną na oprogramowanie zainstalowane w Towarze przez 
producenta Towaru o charakterze licencji użytkownika końcowego co najmniej na 
polach eksploatacyjnych, o których mowa w ust. 5 lit. a). 

7. Strony zobowiązane są do utrzymania należytego poziomu współpracy w zakresie 
kontroli oraz zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem ruchu 
kolejowego, a także do realizacji obowiązków, o których mowa w rozporządzeniu 
Komisji (UE) NR 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody 
oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi 
uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa  zał. II pkt. C i D. Dostawca 
wyraża zgodę na przeprowadzenie u niego audytu wynikającego z obowiązującego 
u Zamawiającego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, o którym mowa w 
ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1984). 
 

§4. Realizacja Dostawy i Odbiór 
 
1. Dostawca zobowiązany jest zrealizować Zamówienie na zasadach określonych w 

Specyfikacji Zamówienia i Ofercie, zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego i miejscowego, zezwoleniami, licencjami, normami, OWD oraz z 
zachowaniem należytej staranności wymaganej od podmiotu profesjonalnego. 

2. W przypadku nie wskazania w Specyfikacji Zamówienia godzin realizacji Przedmiotu 
Zamówienia, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Towar w Dzień Roboczy, w 
godzinach od 7:00 do 15:00. 

3. W przypadku nie wskazania w Specyfikacji Zamówienia zasad dostarczenia i 
rozładunku Towaru, Dostawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dostarczyć 
Towar, a także na własny koszt i ryzyko dokonać rozładunku Towaru. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, Zamawiający uprawniony jest dokonać odbioru Przedmiotu 
Zamówienia w terminie 3 Dni Roboczych od daty dostarczenia przez Dostawcę 
Towaru i ukończenia innych czynności wchodzących w skład Przedmiotu 
Zamówienia. 

5. W ramach odbioru Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający nie jest obowiązany do 
weryfikacji jakości Przedmiotu Zamówienia, za wyjątkiem oceny stanu opakowania 
Towaru. Z zastrzeżeniem postanowień zdania poprzedniego, odbiór Przedmiotu 
Zamówienia dotyczy weryfikacji ilości i oznaczenia Przedmiotu Zamówienia, a także 
kompletności dokumentacji Przedmiotu Zamówienia. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków lub niezgodności w 
odniesieniu do Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający poinformuje o nich Dostawcę 
wzywając do ich usunięcia w terminie 3 Dni Roboczych, przy czym nie usunięcie 
braków lub niezgodności przez Dostawcę w tym terminie jest równoznaczne z 
odmową odbioru Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego, chyba że 
Zamawiający powiadomi Dostawcę o dokonaniu odbioru. W sytuacji stwierdzenia 
przez Zamawiającego braków lub niezgodności, o których mowa w zdaniu 



 
 

poprzednim, termin odbioru Przedmiotu Zamówienia ulega wydłużeniu do czasu 
upływu terminu, o który mowa w zdaniu poprzednim.  

7. Nieuzasadnione nieprzystąpienie Dostawcy do odbioru Przedmiotu Zamówienia lub 
nieuzasadniona odmowa podpisania przez Dostawcę protokołu odbioru Przedmiotu 
Zamówienia uprawnia Zmawiającego do jednostronnego przeprowadzenia odbioru i 
podpisania stosownego protokołu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, 
Dostawca zobowiązuje się traktować jednostronnie przeprowadzony odbiór i 
podpisany protokół za wiążący. 

 
§5. Płatność 

 
1. Dostawcy z tytułu należytej realizacji Zamówienia przysługuje wyłącznie 

Wynagrodzenie, powiększone o podatek od towarów i usług obliczony według stawki 
z dnia zrealizowania Przedmiotu Zamówienia. 

2. Rozliczenie Zamówienia nastąpi na rachunek bankowy Dostawcy podany na fakturze 
VAT dostarczonej do siedziby Zamawiającego po zrealizowaniu Przedmiotu 
Zamówienia. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia w terminie określonym w 
Specyfikacji Zamówienia, a w przypadku braku jego określenia – w terminie 30 dni 
od wystawienia faktury.  

4. W przypadku uzależnienia terminu płatności faktury od daty wystawienia faktury VAT, 
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu fakturę w terminie 7 dni od 
daty jej wystawienia. W przypadku uchybienia przez Dostawcę obowiązkowi, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim, termin płatności, o którym mowa w ust. 3 ulegnie 
wydłużeniu o okres tożsamy do okresu opóźnienia Dostawcy. 

5. Za datę zapłaty Wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

6. Dostawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze numeru rachunku bankowego, 
ujawnionego w rejestrze podatników VAT (tzw. biała lista). Zamawiający dokona 
płatności wyłącznie na rachunek bankowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 
Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z zapłatą Wynagrodzenia do czasu 
otrzymania numeru rachunku zgodnego z postanowieniami niniejszego ustępu. 
 

 
§6. Gwarancja 

 
1. Z zastrzeżeniem wyłączenia przez Zamawiającego stosowania postanowień 

niniejszego ustępu w Specyfikacji Zamówienia lub określenia w Specyfikacji 
Zamówienia innej długości obowiązywania gwarancji jakości, Dostawca udziela 
Zamawiającemu Gwarancji na okres 12 miesięcy, liczony od daty odbioru Przedmiotu 
Zamówienia przez Zamawiającego.  

2. W ramach Gwarancji Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie Wady.  
3. Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania Dostawcy Wad w sposób, o którym 

mowa w §8 ust. 1. 
4. Z zastrzeżeniem określenia w Specyfikacji Zamówienia innego terminu, w ramach 

Gwarancji, Dostawca na własny koszt i ryzyko,  zobowiązany jest wymienić wadliwy 
Towar na wolny od Wad albo usunąć Wady związane z Towarem w terminie 7 Dni 
Roboczych liczonych od dnia powiadomienia Dostawcy o Wadzie. Na zasadach, o 
których mowa w zdaniu poprzednim, w ramach Gwarancji Dostawca zobowiązany 
jest również do usunięcia Wad w Przedmiocie Zamówienia niezwiązanych z 
Towarem.  

 



 
 

§7. Uprawnienia uzupełniające 
 
1. Z zastrzeżeniem wyłączenia przez Zamawiającego stosowania całości lub części 

postanowień niniejszego ustępu w Specyfikacji Zamówienia, Dostawca zobowiązany 
jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych: 

a) z tytułu zwłoki Dostawcy w realizacji Przedmiotu Zamówienia, w wysokości 0,5% 
Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy zwłoki;  

b) z tytułu zwłoki Dostawcy w usunięciu Wady w ramach Gwarancji, w wysokości 
0,2% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za każdą nieterminowo 
usuniętą Wadę, 

c) z tytułu niezrealizowania Zamówienia spowodowanego odstąpieniem od 
Zamówienia przez którąkolwiek ze Stron, ze względu na okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Dostawca, w wysokości 10% Wynagrodzenia. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający uprawniony jest odstąpić od Zamówienia, w przypadku gdy Dostawca 
pozostaje w zwłoce z realizacją Przedmiotu Zamówienia o więcej niż 14 Dni 
Roboczych, przy czym Zamawiający ma prawo skorzystać z tego uprawnienia w 
terminie 60 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia zwłoki po stronie 
Dostawcy. 
 

§8. Postanowienia końcowe 
 
1. Każda ze Stron uprawniona jest do składania drugiej Stronie oświadczeń związanych 

z Zamówieniem za pośrednictwem Platformy Zakupowej, adresów poczty 
elektronicznej wskazanych do kontaktu z drugą Stroną lub w tym celu 
wykorzystanych, a także pisemnie na adres siedziby lub miejsca wykonywania 
działalności podany w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej. 

2. Strony gwarantują, iż korzystanie Platformy Zakupowej oraz z adresów poczty 
elektronicznej, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie wyłącznie przez osoby 
należycie umocowane do reprezentowania każdej ze Stron, w tym do związania się 
Zamówieniem.  

3. Dostawca, przez okres realizacji Zamówienia, w tym przez okres Gwarancji jakości 
lub rękojmi, w zależności od faktu, które z powyższych uprawnień Zamawiającego 
wygaśnie później, zobowiązany jest powiadamiać Zamawiającego o każdej zmianie 
danych, o których mowa w ust. 1, nie później niż w dniu jej wystąpienia pod rygorem 
uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni prawidłowo 
wskazany przez Dostawcę adres. Pisemna korespondencja przesłana na adres do 
doręczeń określony stosownie do niniejszego ustępu traktowana będzie jako 
skutecznie doręczona także w przypadku odmowy jej odbioru przez Dostawcę, lub 
nie podjęcia jej przez Dostawcę w ciągu 3 Dni Roboczych od pierwszego awizowania 
przesyłki. 

4. Dostawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Zamówienia na 
osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

5. Wszelkie spory związane z Zamówieniem rozstrzygane będą przez sąd wg siedziby 
Zamawiającego. 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji drugiej Strony 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. 
zm.) uzyskanych w związku z realizacją Zamówienia. Obowiązek zachowania 



 
 

tajemnicy obowiązuje zarówno w trakcie wykonywania Zamówienia, jak również po 
zakończeniu jego realizacji. Strona zwolniona będzie z obowiązku zachowania 
poufności wyłącznie w następujących przypadkach: 

a) wyrażenia przez drugą Stronę pisemnej zgody na ujawnienie określonej 
informacji, 

b) gdy przepisy prawa przewidują bezwzględny obowiązek ujawnienia 
informacji, 

c) gdy wezwanie do ujawnienia informacji skierowane zostanie przez 
kompetentne organy administracji publicznej lub sądy, 

d) ujawnienia informacji doradcom prawnym, podatkowym, bankom, 
ubezpieczycielom oraz innym instytucjom finansowym, z którymi dana Strona 
współpracuje, pod warunkiem zobowiązania ich do zachowania poufności 
tych informacji o ile obowiązek zachowania przez nich tajemnicy nie wynika z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

e) ujawnienia informacji w celu ochrony przysługujących Stronom praw w 
ramach postępowań przed sądami lub organami administracji 

f) ujawniania informacji na potrzeby sporządzania, udostępnienia i publikacji 
sprawozdań finansowych, a także w związku z uzyskiwaniem i rozliczaniem 
rekompensaty, o której mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o 
publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.). 

7. Każda ze Stron zobowiązana jest zapewnić, iż dane osobowe przekazywane drugiej 
stronie w związku z realizacją Zamówienia będą przetwarzane tylko i wyłącznie na 
potrzeby realizacji Zamówienia zgodnie z RODO. 

8. Strony postanawiają, że na potrzeby realizacji Zamówienia, Strony jako 
administratorzy danych osobowych własnych pracowników, przekazują sobie, jako 
odrębnym administratorom, dane osobowe tych osób w zakresie niezbędnym do 
wykonania Zamówienia oraz oświadczają, że wdrożyły odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne pozwalające na zabezpieczenie danych osobowych przed 
udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, bezprawnym pozyskaniu przez 
osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa ochrony danych 
osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

9. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania 
Dostawcy oraz pracowników Dostawcy jest Spółka Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. z 
siedzibą w Poznaniu, ul. Składowa 5, 61-897 Poznań. Kontakt z Administratorem 
możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora bądź 
mailowo na adres: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl. 

10. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator 
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem 
e-mail: iod@koleje-wielkopolskie.com.pl. 

11. Administrator przetwarza dane osobowe osób będących stroną Zamówienia w celu 
realizacji Zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną przetwarzania 
danych osób niebędących stroną Zamówienia, których dane przetwarzane są na 
potrzeby realizacji Zamówienia jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 
6 ust. 1 lit. f RODO) - kontakt w sprawie wykonania Zamówienia. Dane ww. osób 
mogą być przetwarzane dla ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń 
wynikających z Zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą również 
przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na 
Administratora, w szczególności prawa podatkowego, sprawozdawczości finansowej 
oraz w celu spełnienia wymogów ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 6 
ust. 1 lit. c RODO).  

12. Dane osobowe pracowników Dostawcy mogły zostać pozyskane przez 
Administratora lub udostępnione przez osobę będącą Stroną Zamówienia. W związku 
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z realizacją Zamówienia Administrator może przetwarzać w szczególności 
następujące dane osobowe: imię, nazwisko, służbowy adres e- mail, numer telefonu 
służbowego, miejsce zatrudnienia, stanowisko. 

13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były w 
sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one 
zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje dane osobowe zgodnie z 
okresem archiwizacji wynikającym z Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej u 
Administratora przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla 
których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności 
z obowiązującym prawem, w szczególności mając na uwadze okres realizacji 
Zamówienia i okres przedawnienia roszczeń. 

14. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem w 
zakresie realizowanych Zamówień wyłącznie na mocy stosownych umów 
powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania 
przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających ochronę danych. Do kategorii takich podmiotów należą: 

a) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie; 
b) podmioty świadczące wsparcie i utrzymanie systemów teleinformatycznych; 
c) podmioty doradcze; 
d) podmioty zajmujące się obsługą prawną. 

Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

15. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów 
prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, jak również prawo przenoszenia danych. 

16. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę w zakresie przetwarzania jej 
danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO. 

17. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, a także nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
w tym profilowaniu. 

18. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji Zamówienia. Brak 
podania danych wiąże się z niemożliwością realizacji Zamówienia. 

19. Do Zamówienia, zastosowanie mają przepisy obowiązujące w Polsce, w tym kodeksu 
cywilnego. 

20. Jeżeli którekolwiek z postanowień Zamówienia okaże się nieważne, nie narusza to 
ważności pozostałych jego postanowień. 

21. Dostawca potwierdza, iż  zapoznał się z OWD, uznał OWD za wiążące i mające 
zastosowanie do Zamówienia. 

22. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 424) posiada status dużego przedsiębiorcy. 
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