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ZWanym dalej Zamawiającym,

a

Przedsiębaorcą Mańą Kumorek prowadzącą działalnośćgospodarczą pod nazwą: ,,Mańa Kumorek
Poligraficzny zakład Usługowy DRUKMAR'', ul. Rzemieślnicza 10,32-80 zabieŻów, Wpisaną do

centralnej Ewidencji

i

lnformacji

o

DziałalnoścaGospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NlP:

6770043480, zwaną w dalszej częściumowy Wykonawcą.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego Wyboru najkorzystn iejszej ofeńy W Wyniku
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓWienia publicznego W trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' - Prawo zamÓWień publicznych'
zwanej dalej ''ustawą'', nr zamÓWienia: ozP-29'|-2153l2017 Strony zawarły umowę następującej keści:

sl

edmiot umowy:
Przedmiotem zamÓWienia jest świadczenie usług poligraficznych dla potrŻeb jednostek
organizacyinych Uniwersytetu Rolniczego im' Hugona Kołłątajaw Krakowie, zwanych dalej
na warunkach okreŚlonych w niniejszej umowie' załączniku nr 1' Warunkami S|WZ izłożoną
'usługami',
ofeńą' tj. w zakresie:
. Zadania nr 3 Drukowanie broszur.
Prz

s2

Warunki realizacii usługi:
1. Realizacja usług będzie odbywaĆ Się sukcesywnie,

w oparciu o bieżące zapotrzebowanie
obowiązującymi normami
sŻtuki
drukarskiej,
Zamawiającego' zgodnie Z zasadami
zleceniami,
obejmujących W
przepisami'
podstawie
pisemnych
zwanych
dalej
zleceń,
na
i

2.
3-

4'

szczegÓlnoŚci skład tekstu' łamanie tekstu' przygotowanie do druku' lub tylko druk' korektę, wydruk
prÓbny, dostawę materiałÓw poligraficznych, a także Wykonywanae innych usług Wskazanych W
umowie, związanych z należytym Wykonaniem zleconej usługi'
SzczegÓłowy zakres zamÓwienia oraz ceny jednostkowe zostały Wskazane w załączniku nr 1 do
umowy.

ZamÓWienie realizowane będzie na potrzeby jednostek organizacyjnych zamawiającego
mieszczących się w obiektach Uniwersytetu Rolniczego am' Hugona Kołłątajaw Krakowie
zlokalizowinych w Krakowie: al. Mickiewicza 21' al' MickióWicza 24128' u|' Łobzowska 24' ul. Św.
l\4arka 37, ul' Jabłonowskich 10l12, Ul' Urzędnicza 68, al' 29 Listopada 48b' al' 29 Listopada 48c,
al.29 Lastopada 46, al.29-listopada 50, a1.29 Listopada 54, a1.2g-listopada 58, ul. Balicka 1168,
ul' Balicka 122' ul' Balicka253' ul. Balicka 253A, ul' Balicka253c, ul. PodłUżna 3' ul' Jodłowa 12,
ul' Prof' T' spiczakowa 6, ul' Rędzina 1b, ul' Rędzina 1c' Prusy ul' Uniwersytecka 7'
Realizacja Zlecenia odbywaĆ się będzie według następujących etapóW:
1) Zamawiający przekazuje Wykonawcy zlecenie Wykonania uSługi W formie pisemnej (pismo' fax,

2)

lub email).

Wykonawca odbiera Ż danej jednostki Zamawiającego materiały do wykonania zlecenia w
następnym dniu roboczym liczonym od dnia przekazania zlecenia chyba, Że zamawiąący
wskazał inny termin odbioru materiałÓW w zleceniu' lMateriały do Wykonania zlecenia Wraz z

Uniwersytet Rolniczy im' Hugona Kołłątaja Krakowie
Al. A. Mickiewicu a 21' 31-120 KrakÓw
tel. (12) 662-44-30, tax (12) 662-44-10
http://ur. krakow. pl

NIP: 675-000-21-18
REGON: 00000'181 5
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adiustacją techniczną' przekazane Zostaną W postaci tekstÓW i ilUstracji W formie elektronicznej
oraz w wersji papierowej.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynnoŚci objętych zleceniem
W następu.iących terminach i zgodnie z następującymi zasadaml:
a) dostarczenie prÓbnych WydrukÓW _ do 3 dni roboczych od daty odebrania materiałÓw, o

b)
c)

d)

ktÓrych mowa W pkt 2),

korekta (o ile dotyczy) - do 2
Zamawlającego dokonania zmian
zobowiązany jest Uwzg lędn'ac
Zamawiającego'
po korektach o ktÓrych mowa W

dni roboczych od daty zgłoszenia pŻez jednostkę

W dostarczonych prÓbnych Wydrukach' Wykonawca
wszelkie zmiany i poprawki wniesione przez

lit. b) Wykonawca dostarcza do akceptacji jednostce
Zamawiającego kalki lub filmy dla drukÓW objętych zleceniem'
W przypadku braku akceptacji jednostki Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany
dokonac wymaganych poprawek W terminie i na zasadach takich samych jak dla prÓbnych
wydrukÓw.

dostawa drukÓW objętych zleceniem _ do 7 dni roboczych, liczonych od dnia akceptacji
próbnych WydrukÓW i kalek lub filmÓW przez jednostkę Zamawiającego _ dotyczy Zadania
nr 3.

5. W przypadku konieczności dokonania kolejnych korekt zapisy' o ktÓrych mowa W ust' 4 pkt 3) lit' b)'
c) id) stosuje się odpowiednio' Wykonawca moŻe dokonaĆ maksymalnie dwae korekty prÓbnych
drukÓw w ramach jednego zlecenia' brak dostarczenia prÓbnych drukÓW zgodnie z zaleceniami
Zamawiającego po drugie] korekcie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy Z Winy
6
7.

Wykonawcy w całoścllub w częŚci'
Wykonawca na żądanie Zamawiającego WraZ z Wydrukowanym materiałem objętym zleceniem
dostarcza także płytę CD lub DVD ze Zarchiwizowanym materiałem'

Zlecenie będzie podpisane przez osobę Upoważnioną

do

składania

zamÓWień

organizacyjnej Zamawiającego'
B' Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zleaenie z należytą starannością oraz dołożycWszelkich
starań, aby spełniĆ Wszelkie wymagania Zamawiającego'
9' Wykonawca zapewni możliwoŚc Wykonywania barwnych wyciągÓw oraz druku trudnych tekstÓW
(wzory matematyczne, ilustracje, wykresy) oraz tekstÓW obcojęzycznych.
10' Wykonawca udzie|a Zamawiąącemu 24 miesięcznej gwarancji jakościna dostarczone druki na
Warunkach okreŚlonych W niniejszej umowie, a w zakresie nieuregulowanym na zasadach
powszech nie obowiązujących przepisach prawa
W imieniu ]ednostki

11'

Udzielona gwarancja obejmu]ą W

W trakcie eksploatacji drukÓW, Wykonawca

szczegÓlnoŚci

Wady tizyczne

ujawnione

ponosi pełną od powiedzialnoŚc za niewłaściwąjakoŚć

materiałÓW poligraficznych uŻytych do produkcji tych drukÓW'
12' W przypadkU ujawnienia się Wady W dostarczonych drukach, Wykonawca jest zobowiązany do
bezpłatnego niezwłocznego jej usunięcia lub bezpłatnego dostarczenia nowych drukÓW W terminie
nie dłuższymniż 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia Wady' Zgłoszenia będą dokonywane
telefonicznie, mailowo, lub faxem na numer telefonu lub email wskazany w $6 ust. 2 niniejszej
umowy. Brak usunięcia wady w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od
umowy z winy Wykonawcy.
13' okres rękojmi igwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu odbioru' o ktÓrym jest
mowa W ust' 19 z wyjątkiem wad prawnych' dla ktÓrych okres rękojmi zaczyna bieg na zasadach
określonych w kodeksie cywilnym'
14' Druki objęte Zleceniem mają byc dostarczane bezpośrednao do jednostki, ktÓra złoŻyłazamÓWienie'
transpońem Wykonawcy' na jego koszt i ryzyko.
15. Druki objęte zleceniem winny byĆ dostarczane W paczkach Zabezpieczonych przed zniszczeniem
lub obniŻeniem Wańości tych drukÓW oraz opisem zawańości paczki zna]dującym się na zewnąlrz

opakowania.

16' Na Wykonawcy ciąŻy odpowiedzialnoŚc z tytułu Uszkodzenia lub utraty zamÓWionych drukÓW' az
do chWiIi potwierdzenia ich odbioru przez zamawiającego'
17. w pŻypadku dostarczenia drukÓW niezgodnych Z opisem Wskazanym W zleceniu, niespełniających
Wymagań określonych W siwz, lUb sprzecznych z umową, złej jakości, Uszkodzonych' lub W inny
sposÓb wadliwych' nie zostaną one odebrane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się
na żądanie Zamawiającego do zmiany sposobu ich Wykonania i dostarczenia drukÓW Wolnych od
wad w terminie 7 dni' Brak reakcji w Wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do
Uniwersytet Rolniczy im' Hugona Kołłątaja Krakowie
Al. A' Mickiewicza 21, 31_120 KrakóW
tel. (12) 662-44-30; fax (12) 662-44-10
http://ur. krakow. pl
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odstąpienia od umowy z Wany Wykonawcy' Dostarczenie drukÓw wolnych od Wad termanie' o
którym mowa powyŻe.i nie zwalnaa Wykonawcy od obowiązku zapłaty kary umownej z tytułu zwłoki
w realizacji zlecenia
18' Wykonawca do upływu terminu gwaranc.ii drukÓw ponosi odpowiedzialnoŚĆ za szkodę powstałą W
skutek nienależytego realizowania zlecenia, w szczegÓlności odpowiada za znlszczenie materaału
Zamawiającego.
19. odbiÓr dostarczanej pańii drukÓw objętych zleceniem zostanie potwierdzony protokołem odbioru
podpisanym przez Zamawiającego (przez osoby upoważnione w ramach danej jednostki
organizacyjnej ZamaWia.iącego) i Wykonawcę W dwÓch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, drugi dla Zamawiającego. za dzień wykonania danego zlecenia strony przyjmują
dzień podpisania protokołu odbioru '
20' W przypadku Wyczerpania środkÓW przeznaczonych na realizację danego zadania jednostka
organizacyjna Zamawiającego traci upoważnienie do zlecenia usługi, a Wykonawca nie jest
uprawniony do przyjęcia takiego zlecenia'
21.Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
.

pracy.

s3
Termin realizacji:
1' Umowa zostaje zawańa na czas okreŚlony, na okres 12 miesięcy od dnia 'iej zawarcia oraz nie
dłużejniŻ do Wyczerpania kwoty przeznaczonĄ na jej realizację' o której mowa W s5 ust' 1 umowy'
2. Umowa zostaje zawarla z dniem jej podpisania przez obie strony.
3. Wykonawca zobowiązany jest ŚWiadczyÓ usługi na terenie i W obiektach Wskazanych przez
zamawiającego Zgodnie z jednostkowymi zleceniami składanymi przez ZamawiĄącego z
zastrzeŻeniem zapisu ust' 1.

s4

Prace wykonywane w sposób określonyw art' 22 s't ustawy Kodeks pracy.
1' Wykonawca zobowiązany jest wykonywaĆ przedmiot zamóWienia przy pomocy osÓb zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu kodeksu pracy) w zakresie:

a)
b)

c)

d)
e)

składan ie tekstu,
łamanie tekstu,
komponowanie grafiki,
przygotowanie form do druku,
druk

- obowiązującej co najmnaej w okresie wykonywania prac - chyba' że Wykonawca wykaże' że
prace' o ktÓrych mowa powyżej stanowiące przedmiot umowy' nie są Wykonywane w sposÓb
okreŚlony w ań' 22 s1 ustawy z dnia 26 czerwca 197 4 r. - Kodeks pracy'
Wymaganie powyŻsze nie dotyczy prac wykonywanych bezpoŚrednio przez osoby prowadzące

jednoosobową działalnoŚĆ gospodarczą'

obowiązek realizacji ww prac przy pomocy osÓb zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

2.

3.

4.

5'

dotyczy rÓWnieŻ podwykonaWcÓW'

Wykonawca najpÓŹniej W dniu rozpoczęcia prac' przekaŻe Zamawia.jącemu listę osÓb, ktÓre
zostaną skierowane do Wykonania prac, o ktÓrych mowa W pkt 1, z ramlenia
Wykonawcy/podwykonawcy wraz z oŚWiadczeniem, Źe osoby wymienione W wykazie zostały
zatrudnione na podstawie umowy o pracę _ 'ieŻeli Wykonawca do tego czasu zawrze umowę z
podwykonawcą.

Wykonawca najpÓŹniej w dniu rozpoczęcia prac przez podwykonawcę, przekaŻe Zamawiającemu
listę osÓb, ktÓre zostaną skierowane do Wykonanla prac' o których mowa W pkt 1' z ramienia
podwykonawcy wraz z ośWiadczeniem, że osoby wymienione w wykazie zostały zatrudnione na
podstawie umowy o pracę'
Wykonawca niezwłocznie, nae pÓżniej Jednak niż W termjnie 3 dni roboczych, zawiadamia
Zamawiającego o wszelkach zmianach na liŚcie osÓb skierowanych do wykonywania prac, o których
mowa W pkt'l Wraz z oświadczeniem, że nowe osoby zostały zatrudnione na podstawie umowy o
pracę'

Wykonawca zobowiązany jest uzyskac od kazdej osoby wymienionej na liŚcie.

o

której mowa

wyŻej, oŚwiadczenia:

_

o wyraŻeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, w związku z rea|izaqą niniejszej
umowy zawańej W wyniku udzielenia niniejszego zamÓWienia' oraz

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja Krakowie
Al. A' Mickiewicza 2'1' 31-120 KrakÓw
tel. (12) 662-44-30 , tax (12) 66244-10
http://ur. krakow. pl
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Wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych Uniwersytetowi Rolniczemu im
Hugona Kołłątaja W Krakowie w celu ach przetwarzania w związku z realizacją niniejsze]
umowy.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawió Zamawiającemu powyższe oŚWiadczenia- WymÓg
dotyczy osÓb skierowanych do prac, o ktÓrych mowa W ust' 1, przez Wykonawcę' jak rÓWnież

podwykonawcę'
Wykonawca
zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym umowy W przedmiocie powierzenia
6'
przetwarzanaa danych osobowych zgodnej ze Wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszej
umowy.

Wańośćumowy i warunki płatności

s5

1'

Maksymalna wartoŚc zobowiązania Wynikającego z niniejszej Umowy wynosi: 50.000'00 złotych
brutto (s/ownle: pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym WańośćzobowiąZania Zamawiającego W
zakresie:
. Zadania nr 3 _ wynosi: 50.000'00 złotych brutto'
2' Maksymalna wartoŚÓ zobowiązania, o ktÓrej mowa w ust' 1, nie stanowi zobowiązania
Zamawiającego do jego pełnej realizacji w okresie obowiązywania umowy' ani teŻ podstawy do
dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania umowy W
maksymalnym zakresie.
3' Zlecanie usług poligraficznych uzależnione będzie od faktycznego zapotrzebowania jednostek
organ izacyjnych Zamawiającego'
4. Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie za faktyczną iloŚĆ zleconych i wykonanych usług. Rozliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy odbywaĆ się będzie odrębnie dla każdego zlecenia na podstawie cen
okreŚlonych w załączniku nr 1 do umowy'
5. ceny jednostkowe brutto okreŚlone W Załączniku nr 1 do umowy obowiązują przez cały okres
trwania umowy, bez możliwościich Waloryzacji, Z zastrzeżenaem ust. 15'
6. Ceny jednostkowe' o których mowa W ust' 5 obejmują Wszelkie koszty związane z należytym i
prawidłowym wykonaniem umowy W pełnym zakresie rzeczowym, W tym W szczegÓlności koszt
składu' łamania, przygotowanie do druku (o ile dotyczy)' druku, korekt iWydrukÓW prÓbnych, koszt
robocizny' koszt papieru i farby drukarskiej oraz innych materiałÓW, koszt pracy urządzeń
technicznych' koszt opakowania' koszt transpońu do miejsc Wymienionych W s2 ust' 3 niniejsze]
umowy, a także koszt odbioru materiałóW od Zamawaającego.
7. Ceny jednostkowe dla nakładÓW nieob.iętych cennikaem okreŚlonym w załączniku nr 1 do umowy,
Wyliczone będą proporcjonalnie Ż zastosowaniem cen jednostkowych dla nakładu bezpoŚrednio
mniejszego i bezpośrednio Większego ujętych W tym cenniku'
8' W przypadku' gdy Wartośc Wykonanych Usług zrÓWna się z kwotą okreŚloną W ust' 1 umowa
wygasa.
9' Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę należnościstanowiącej róŻnicę pomiędzy
Wynagrodzeniem określonymW ust. 1, a Wynagrodzeniem obliczonym zgodnie z ust' 4.
10. Podstawą do Wystawienia faktury będzie protokół odbaoru, o ktÓrym mowa w s2 ust' 19 umowy'
11. Wykonawca dostarczy fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia Wykonania zlecenia' ze Wskazaniem
.jednostki zamawiającej i specyfikacją zlecenia okreŚlającej ilośći rodzaj dostarczonych drukÓW (W
przypadku realizowania usługa dla dwóch jednostek Zamawiającego faktura Winna byĆ Wystawiona
odrębnie dla każdej z nich)'
12' Faktury Wystawione W sposób inny niż Wskazany W ust. 11, będą zwracane do wykonawcy w celu
ich poprawy.

13' Zapłata nastąpi przelewem

bankowym w ciągu 21 dni od daty dostarczenia faktury Wystawionej dla

jednostki Zamawiającego' na konto Wykonawcy. PłatnoŚĆ nastąpi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze

14' za dzień zapłaty uŻnaje saę dzień obciąŻenia rachunku Zamawiającego
15. W przypadku zmiany stawki podatku VAT W okresie obowiązywania niniejszej umowy ceny
jednostkowe brutto i Wynagrodzenie brutto, o ktÓrym mowa w ust' 4 ulegną zmianie'
podatku VAT' o którym mowa W Ust. 15 nie może spowodowaÓ zwiększenia kwoty,

16' zmiana stawki

o ktÓrej mowa w ust.

1.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja Krakowie
Al. A. N4ickaewicza 21 , 31-120 KrakÓw
lel. (12) 662-44-30; fax (12) 662-44-10
http://ur. krakow. pl

NIP: 675-000-21-18
REGON: 000001815

lr'N IWIlRSYf
,llr'Jr,)r)k,,ilitr'

1.

2'
3'

ET lt() LN I (lZY
L\ K xl(o\'(

s6

osobą odpowiedzialną za poszczegÓlne zlecenia, upoważnioną do odbioru przedmiotu umowy ze
strony Zamawiającego' składania reklamacji W imieniu Zamawiającego są osoby upoważnione
przez kierownika danej jednostki organizacyjnej Zamawiającego.
osoba upoważniona ze strony Wykonawcy do kontaktu z zamawiąącym W sprawie realizacji
przedmiotu umowy: pan Paweł Kumorek' tel. 501-787-286, e-mail:drukmar@tlen pl.
zmiana osÓb' o ktÓrych jest mowa w ust. 1 i 2 nie Wymaga aneksu do umowy, lecz pisemnej
'

notyfikacJi.

s7

odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy:
1' Wykonawca zapłaci Zamawaającemu kary umowne w następujących przypadkach

iWysokości:
1) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy 10% Wartościbrutto przedmiotu umowy, o
ktÓrej jest mowa W s5 ust. 1 niniejszej umowy, W przypadku częścaowego odstąpienia od
umowy 10 % Wańościbrutto zadania' od ktÓrego Wykonawca odstępuje'
2\ za zwłokę W terminie wykonania zlecenia _ 3% wańoŚci zlecenia za kaŻdy dzień zwłoki
w stosunku do wyznaczonego terminu jego wykonania ponad termin wskazany w S 2 ust 4 pkt

-

3)
4)
5)

3) lit. d) niniejszej umowy,

za zwłokę w terminie usunięcia Wad stwierdzonych po odbiorze _ 2% wańoŚci drukÓw' ktÓrych
Wada dotyczy, za kaŻdy dzień zwłoki w stosunku do Wyznaczonego terminu ich usunięcia'
W przypadku Wykonania usługi w sposÓb nienaleŻyty' W szczegÓlnoŚci niezgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy lub zapisami umowy' o ktÓrych Jest mowa w s 1'2 W
WysokoŚci 30 % wańoŚci brutto zlecenia wykonanego nienależycie.
w przypadku:

a)
b)
_

2' Kary
3'
4.

5'

nie przedstawienia w terminie informacji lub dokumentÓw' o ktÓrych mowa w s4 ust' 2)-5)
umowy - Wykonawca zapłaci każdorazowo karę W WysokoŚci 1000,00 zł'
nie zatrudnienia przy realizacji Wymaganych czynnoŚci osÓb na podstawie umowy o pracę,
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w
Wysokości 5oo'o0 złotych' za kaŻdą osobę zatrudnioną W oparciu o inny stosunek prawny
niż stosunek pracy,
chyba, Źe Wykonawca WykaŻe' że prace, o ktÓrych mowa W s4 ust. 1), stanowiące
przedmiot umowy' nie są Wykonwane W sposÓb określony w a'j(' 22 s1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

umowne zostaną potrącone

z

faktury'

na co

Wykonawca wyraŻa

zgodę.

W przypadku braku możliwoŚci potrącenia kar umownych z faktury zostaną one zapłacone przez
Wykonawcę w terminie 14 dni od dnaa Wezwania do zapłaty'
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji niniejszej umowy
W całościlub częŚci ze skutkiem natychmiastowym W przypadku odmowy przez Wykonawcę
realizacji ktÓregokolwiek z ]ednostkowych zleceń' o ktÓrych mowa w s3 ust' 3 przekazanych
Wykonawcy zgodnie z ustaleniami zawartymi w S2.

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia

Wykonawcy odszkodowania
od
przewyższającego karę umowną'
Kara umowna za zwłokę nie będzie naliczana w przypadku dokonania korekty drukÓw' o ktÓrej jest
mowa W s2 ust. 4 pkt 3' lit' b) na zasadach tam okreŚlonych oraz w s2 ust. 5 oraz W przypadku
uwzględnienia reklamacji o ktÓrej mowa w s 2 ust' 12 na zasadach tam określonych.

s8

Zamawiający zastrzega sobie moŻliwoŚĆ odstąpienia od realizacji zamÓwienia lub jego części w razie
Wystąpienia istotnych zmian okolicznoŚci powodującej, Że Wykonanie umowy nie leŻy w interesie

publicznym'

czego nie można było przewidzieĆ W chwili zawarcia

umowy

W terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznoŚciach. W tym wypadku Wykonawca będzie
mÓgł żądaĆ jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu Wykonania częściumowy'

1)

se

Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy W stosunku do treŚci ofeńy moŻe nastąpić za
zgodą Stron Wyrażoną na piśmiepod rygorem nieważności'W przypadku:
a) zmiany adresu odbioru materiałÓW do druku lub zmiana adresu pod ktÓry mają byc dostarczane
druki objęte zleceniem pod Warunkiem' Że zmiana obejmowaÓ będzie granice administracyjne
NIP: 675-000-21-18
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja Krakowie
REGON: 000001815
Al' A' Mickiewicza 21' 31-120 KrakÓW
tel. (12) 662-44-30: fax (12) 662-44-10
http://ur. krakow. pl
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Powiatu Krakowskiego lub Gminy tvliejskiej KrakÓw oraz pod Warunkiem, że cena nie ulegnie
zmaanie.

b) zmiany terminu Wykonania umowy pod Warunkiem, że Wykonanie umowy W terminie nie było
możliwe Z powodu siły wyŻszej'

Pojęcie siły wyŻszą oznacza Wszelkie Wydarzenia, istniejące lub mogące

zaistnieĆ

W przyszłoŚci' które mają Wpływ na realizację umowy' znajdujące się poza realną kontrolą stron

2)

iktÓrych nie moŻna było przewidziec lub, ktÓre choc przewidywalne były nieuniknione' nawet
po powzięciu przez zamawiąącego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych krokÓW dla
uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje W szczegÓlnoŚci takie Wydarzenaa jak:
zamieszki' Wojny' poŹary, powodzie, huragany' trzęsienia ziemi' promieniowanie' epidemie'
strajk generalny lub branżowy trwający dłuŻej niż 5 dni. JeŚli Zamawiający lub Wykonawca
będzie stał W obliczu siły WyŻszej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę
umowy o zaistniałej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz
przewidywanych konsekwencjach' jak rÓwnieŻ podjąĆ działania w celu zminimalizowania
możliwych szkÓd' Trudności finansowe Zamawiającego lub Wykonawcy nie mogą byĆ
traktowane, jako siła Wyższa.
c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą Wymogi określone W
ust. 1 Wraz z tą propozycją przedłoży]
a) opis proponowanych zmian,

b) uzasadn ienie
otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo zamawiający (w zależnoŚci

3) Po
4)
5)
6)

7\

od

przypadku)

zatwierdzi bądŹ odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądŹ W tym terminie Wystąpi
do strony Występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian
spełniającą Wymogi opisane W ust. 1 i 2'
W przypadku upływu terminu podanego ust' 3 traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian
została odrzucona'
Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 3 i4'
Każda zmiana do umowy Wymaga formy pisemnej i musi byĆ dokonana poprzez sporządzenie
zmiany do umowy - aneksu.
zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust' 1_ 6 jest nieważna'
W terminie 3 dni

s10

Przeniesienie obowiązków wynikaiących z Umowy

Wykonawca zrea|izu)e niniejsze zamÓwienie własnymi siłami, bez udziału podWykonawcÓw'

1'

2'

s11

Strony Wskazują następujące adresy do doręczeń korespondencji'

a)

Ze strony Zamawiającego: Uniwersytet Ro|niczy im' Hugona KołłątajaW Krakowae, al' Adama
Mickiewicza 21, 3 1 -1 2Q KQków
b) Ze strony Wykonawcy: Poligraficzny Zakład Usługowy Drukmar l\4ańa Kumorek, ul'
Rzemieślnacza 1 0, 32_080 zabierzÓw '
o każdej zmianie adresu kaŻda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie powiadomać drugą stronę
W formie pisemnej _ pod rygorem Uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną
listem poleconym na adres wymieniony w ust. 1.

s 12
Wykonawca nie moŻe dokonac przeniesienia swoich wierzytelnoŚci wobec Zamawiającego'
a Wynikających z niniejszej Umowy na osoby lub podmjoty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiającego' Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie Ważna istanowiĆ będzie
istotne naruszenie postanoWień Umowy'

s13

W kwestiach nie unormowanych niniejszą umoWą, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy _ Prawo zamÓWień publicznych.

s14

Właściwymdo rozpoznawania sporÓW Wynikających W związku z wykonywaniem umowy jest sąd
powszechny WłaściWydla siedziby Zamawiającego.
Uniwersytet Rolniczy im' Hugona Kołłątaja Krakowie
Al' A' Mickiewicza 21, 31-120 KrakÓw
tel. (12) 662-44-30; fax (12) 662-44-10
http://ur. krakow. pl

NIP: 075-000-21-18
REGON: 00000181 5
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UmoWę sporządzono w trzech jednobŹmiących
Zamawia.jącego, jeden egzemplaz dla Wykonawcy.

egzemplaŻach

- dwa

egzemplarze dla

WYKONAWCA

ZAMAWIAJACY

/r*,6.ź-"*2

!'!,TNP.Z'

PoLlG;lAFiczNY zAKtAD UsŁUGo\)t|'/

Dląul(MAR
itARrĄ

XUMoREK
3?_080 z5bie'żów, ul. Rren'lieślniaza l0
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Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja Krakowie
Al' A. Mickiewicza 21, 31-'l20 Kraków
tel. (12) 66244-30; fax (12)
http://ur. krakow. pl
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Załącznik do umowy

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH REALIZACJI UMOWY Nr DZP.292I1-...9Q../2017
z dnia .. }1.,.ll.o-. .?..o. ;!.\Ł

zawańa

(,9!*- ' ' roku w Krakowie

W dniu . '.'!..',. !Q''.

pomiędzy:

Przedsiębiorcą Mańą Kumorek prowadzącą działalnośĆgospodarczą pod nazwą: ,,Mańa Kumorek
Poligraficzny zakład Usługowy DRUKMAR''' ul. Rzemieślnicza 10' 32-80 zabieŻów, wpisaną do
centralnej Ewidencji i lnformac.ii o DziałalnoŚci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej' NlP:
6770043480 ' zwaną w dalszej częściumowy ,,Administratorem danych"'
a

Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaia' al. Adama Mickiewicza 21,3'|-120 Klaków,

ktÓry reprezentuje:

..l':,-z'''

z'. '.

'V,rLś!'i

'!:

przy kontrasygnacie

'

'' '

....'iii:...............

zwanym dalej''Przetwarzającym'''

Że

Strony zawarły W

dnlu

!':ł'''''

'
Nr DzP-292l1-.''''qa.'..12017 na Wykonanie usługi poligraficzne - zwaną dalej Umową' podczas

zwaŻywszy

''):' 1\:9'''1'\;

UmoWę

realizacji ktÓrej dochodzi do przetwarzania danych osobowych' a kwestie te nie zostały uregulowane
MW umowie, strony, mając na uwadze obowiązki ochrony danych osobowych określone W ustawie z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2416 poz. 922 ze zmianamt ),
zwanej dalej Ustawą, chcąc zapewniĆ prawidłową i zgodną z przepisami prawa ochronę
przetwarzanych danych osobowych' kierując się zasadą szczegÓlnej staranności w celu ochrony
interesÓw osÓb' ktÓrych dane dotyczą, postanowiły, co następuje w umowie zwanej dalej ninie|szą
Umową:

sl

1.

2.
3.
4'
5'
6.

7.
8.

Administrator danych powierza przetwarzanie danych osobowych Przetwarzającemu W imieniu i na

rzecz Administratora w zakresie

icelu

określonym W niniejszej Umowie,

zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem

Przetwarza'jący

ań. 31 Ustawy'

jest

podmiotem

a

Przetwarzający

njniejszą UmoWą bez Wynagrodzenia'
przetwarzającym dane na Zlecenie w rozumieniu
a

PŻetwarząący nie decyduje o celach przetwarzania powierzonych danych osobowych'
P(zetwarząący może przetwarzac dane osobowe będące przedmiotem niniejszej Umowy
Wyłącznie w celu izakresie przewidzianym w niniejszej Umowie tj' W celu Wykonania usług

poligraficznych na rzecz Administratora.
Powierzone dane osobowe będę przetwarzane przez PrzetwaŻającego jedynae w celu realizacji
jego obowiązkÓw zWiązanych z Wykonywaniem umowy' w celu wykonania usług'
Dla wykonania niniejszej Umowy, PrZetWarząący przebMarza następujące kategorie danych
osobowych:
a) imię, nazwisko,
b) pracodawca,
c) podstawa zatrudnienia (rodzaj umowy),
d) rodzaj czynności (prac) Wykonywanych W ramach umowy o pracę.
Przetwarzanie pow|erzonych danych osobowych odbywa się W siedzibie Przetwarzającego'
Na danych o ktÓrych jest mowa w ust- 6 będą wykonywane następując operacje wprowadzanie,
uzupełnianae, aktualizowanie, archiWizowanie, rapońowanie' usuwanie'

Uniwersytet Rolniczy im' Hugona KołłątajaKrakowie
Al. A. Mickiewicza 21 ' 31-120 KrakÓw
tel. (12) 66244-30; fax (12) 662-44-10
http://ur. krakow. pl

NIP: 675-000-21-18

REGON: 000001815
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umowie jest mowa o pracowniku rozumae się przez to pojęcie zarówno
pracownikÓw zatrudnionych na podstawie stosunku pracy jak i osoby ŚWiadczące czynnoŚci na
rzecz Przetwarza.iącego.
podstawie umÓw cywilnoprawnych oraz jnne osoby pracujące
llekroĆ

w niniejszej

^a

s2

1' Przy

przetwarzaniu danych osobowych PŻetwarzający przestrzega zasad wskazanych
niniejszej Umowie' W Ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia ?9 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych

w

osobowych oraz WarUnkÓW technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia

i

2'

3'

systemy informatyczne służącedo przetwarzania danych osobowych, zwanego dalej

Rozporz ądzeniem.

PrzehrlaŻąący oŚwiadcza, iż dysponuje niezbędnymi dla prawidłowego Wykonania niniejszej

Umowy Środkami
i

technicznymi

wykwalif ikowanym personelem

i

organizacyjnymi' dośWiadczeniem, wiedzą

Przetwarzający zobowiąZuje Się do podjęcia, przed rozpoczęciem przetwarzania danych
osobowych' środkÓW zabezpieczających, o ktÓrych mowa w ań. 36-39 Ustawy oraz

w Rozporządzeniu, a w szczegÓlności zobowiązany jest do:

a) zastosowania ŚrodkÓW technicznych

i

organizacy.inych zapewniających ochronę
do zabezpieczenia danych przed ich
przez osobę nieuprawnioną'
zabraniem
udostępnieniem osobom nieupowaŻnionym,
przetwarzanych danych osobowych, a w szczegÓlnoŚci

iszczeniem,
były udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do Żądan|a
informacJi na podstawie przepisÓw prawa'
uszkodzeniem lub

zn

b) zapewnienia' aby dane

c)

ograniczenia dostępu

do danych

Wyłącznie

dla osÓb posiadających upoważnlenie do

przetvvarzania danych,
prowadzenia ewidencji osÓb UpowaŻnionych do dostępu do danych osobowych'

d)
e) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych

osobowych,

W ktÓrej skład wchodzą Polityka bezpieczeństwa oraz lnstrukcja zarządzania systemem

f)

4'
5'

6'
7

'

8.

9'

informatycznym służącymdo przetwarzania danych osobowych'

aby osoby mające dostęp do danych

osobowych zachowywały je
czym obowiązek ten istnieje rÓWnieŻ po ustaniu zatrudnienia tych osÓb,
g) przechowywania dokumentÓw i noŚnikÓW elektronicznych w przeznaczonych do tego szafkach
zamykanych na zamek lub W pomieszczeniach niedostępnych dla osÓb nieupowaŻnionych do
przetv,tarzania danych osobowych oraz zapewniających ochronę dokumentÓW, nośnikÓW przed
utratą' uszkodzeniem' zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy'
Administrator danych uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego Wyjaśnleń dotyczących:
a) stosowanych przez PŻetwarząącego środkÓW technicznych i organizacyjnych zapewniających
ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną' w tym stosowanych ŚrodkÓW sprzętowych i programowych'
przetlvarzania
powierzonych danych osobowych.
b)
zapewnia,

W tajemnicy, przy

Przetwarzający jest zobowiązany

do przekazania Administratorowi danych kaŻdorazowo

na

żądanie Administratora danych' W terminie 14 dni od daty otrzymanaa takiego żądania, informacji, o
ktÓrych mowa W ust' 4' W szczególności Przet'!'rarząący zobowiązany jest do przedłożenia Poljtyki
bezpieczeństwa, lnstrukcja zarządzania systemem informatycznym słuŻącym do przetwarzania
danych osobowych oraz informacji o stosowanych Środkach technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagroŻeń oraz
kategorii danych objętych ochroną'
Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania Administratorowi danych
informacji' o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa oraz tajemnicy danych osobowych lub
ich niewłaŚciwym Użyciu przez niego' jego pracownikÓW oraz podmioty' o ktÓrych mowa W s4'
obowiązkÓW dotyczących ochrony danych osobowych'
Przetv,rarzający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Administratora danych
o wszelkich czynnoŚciach związanych z niniejszą Umową, prowadzonych przed Generalnym
lnspektorem ochrony Danych osobowych' Urzędami państwowymi, policją Iub sądami'
W pŻypadku wystąpienia okoliczności, o ktÓrych mowa W ust' 6 i 7 Przetwarzający jest
zobowiązany do podjęcia środkÓW zabezpieczających dane osobowe'
Przetwarzający zobowiązuje się do:

a)

umożliwienia Administratorowi danych dokonania kontroli w miejscach' w ktÓrych są
przetwarzane powierzone dane osobowe, w zakresie stosowania niniejszej Umowy, w terminie

Uniwersytet Rolniczy im' Hugona Kołłątaja Krakowie
Al. A' Mickiewicza 21, 31-120 KrakÓw
tel. (12) 662-44-30; fax (12) 662-44-10
http://ur.krakow. pl

NIP: 675-000-21-18
REGON: 0000018 15
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ustalonym przez strony nie pÓŹniej jednak niż 5 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia
Przetwarza.jącego przez Administratora danych o zamiaŻe przeprowadzenia kontroli' W celu
sprawdzenia prawidłowościprzetwarzania oaz zabezpieczania danych osobowych,
b) w przypadku powzięcia przez Administratora danych wiadomoŚci o rażącym naruszeniu przez
Przetwarzającego zobowiązań Wynikających z Ustawy, Rozporządzenia lub niniejszej Umowy,
Prze|Narząący umożliWi Administratorowi danych dokonanie niezapowiedzianej kontroli,
c) zastosowania się do zaleceń pokontrolnych Administratora danych' dotyczących poprawy
jakości zabezpieczania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania,
Kontrolerzy
mają W szczególnoŚci prawo do:
10'
a) Wstępu W godzanach pracy Przetwarzającego za okazaniem imiennego upoważnienia do
pomieszczenia W którym zlokalizowany jest zbiÓr danych powierzonych do przetwarzania oraz
pomieszczeń, w ktÓrych są przetwarzane dane osobowe poza pomaeszczenaem gdzie
zlokalizowany jest zbiÓr danych osobowych i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych
czynności kontrolnych W celu oceny zgodnoŚci przetwarzania z przeplsami i ninie]szą umową'
b) żądaćzłożenia pisemnych Wyjaśnień lub ustnych oaz wzywać i przesłuchiwac pracownikÓW W
zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
c) wglądu do wszelkjch dokumentÓw i danych mających bezpoŚredni związek z przedmiotem
kontroli oraz sporządzania kopij'
11' W zakresae przestrzegania przepisÓW dotyczących zabezpieczenia danych osobowych
Przetwarzający ponosi odpowiedzialnoŚc jak Administrator danych osobowych'

1'
2'

s3

Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy posiadający
imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych' Upoważnienie Wygasa z chwilą

ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika bądŹ odwołania upoważnienia'
Administrator danych umocowuje Przetwarzającego do Wydawania i odwoływania pracownikom
Przetwarzającego imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia
przechowuje Przetwarzający W swojej siedzibie'

1.

a)
b)

c)
d)

s4

Administrator danych Umocowuje Przetwarzającego do dalszego powierzenia danych
osobowych w imieniu i na rzecz Administratora danych Wyłącznie podmaotom Wykonu]ącym
czynnoŚci związane z realizacją niniejszej Umowy' pod Warunkiem' Że:
Przetwarzający podpisze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na piśmie W
kształcie zgodnym z postanowieniami niniejszej Umowy z podmiotem' ktÓremu powierzy
przetwarzanie danych osobowych W imieniu i na rzecz Administratora danych Wyłącznie w
zakresie czynnoŚci związanych z rea|izaqą niniejszej Umowy'
Przetwarzający poinformuje Administratora danych o zamiarze dalszego powierzenia danych
osobowych podmiotom wykonującym czynnoŚci związane z rca|izaąą niniejszej Umowy,
Przetwarzający przekaże Administratorowi danych niezwłocznie przed planowanym terminem
zawarcia, projekt umowy przygotowany zgodnie z postanowieniami niniejsze.i Umowy,
Administrator danych nie wniesie uwag do projektu umowy, o ktÓrej mowa w pkt c'

s5

1' PŻelwarzaiący podejmuje wszelkie kroki słuŻące zachowaniu danych
2'
3.

w poufnoŚci przez pracownikÓw mających do nich dostęp'

osobowych

Przetwa.zaiący zobowiązuje s|ę do zachowania W poufności Wszystkich danych osobowych, jak
rÓWnież sposobu ich zabezpieczania, powierzonych mu W trakcie obowiązywania niniejszej Umowy
lub uzyskanych W związku z Wykonywaniem czynnościobjętych niniejszą Umową, jak rÓWnież po

Wygaśnięciu n in iejszej Umowy.
Przetwarzający zobowaąże swoich pracownikÓw i będzie od nich wymagał:
a) zachowania danych osobowych, a także sposobu ich zabezpieczania W poufności,zarÓWno W
trakcie obowiązywania niniejszej Umowy' jak rÓWnieŻ po je] wygaśnięciU,
b) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do Wykonywania obowaązkÓW Wynikających z
WarunkÓW przetwarzania danych osobowych określonych w niniejszej umowie,
c) przechowywania dokumentÓW i noŚnikÓW w czasie nie dłuzszym niz czas niezbędny do
zrealizowania zadań' do ktÓrych Wykonania dokumenty są przeznaczone,
d) nietworzenia kopii dokumentÓw innych niŻ niezbędne do realizacji warunkÓW Wynikających z

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja Krakowie
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umowy,

przetwarzaniern z
'
lub
zniszczeniem.
uszkodzeniem
zmianą,
utratą,
nieautoryzowaną
naruszeniem Ustawy'
Przetwarza)ący oŚWiadcza' że pracownicy skierowani przez niego do wykonania niniejsze.i Umowy
zobowiązani są do podpisania i przekazania Administratorowi danych oświadczenia o poufnoŚci,
ktÓrego treŚc znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy' Podpisane oŚWiadczenia
Przetwarzający przekaże Administratorowi danych W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy.
W przypadku skierowania pŻez PrzetwaŻającego dodatkowych pracownikÓW do Wykonania

zabezpieczenia dokumentÓW przed dostępem osób nieupowaŻnionych

niniejszej Umowy, Przetwa rzający pŻekaŻe Administratorowi danych podpisane przez nich
oŚWiadczenia o poufnoŚci zgodnie z ust' 5 niniejszego paragrafu'
Przetwarząący zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia i przekazania Administratorowi
danych listy pracownikÓw, skierowanych przez niego do wykonania niniejszej Umowy - Załącznik
nr 2 do niniejszej Umowy' W przypadku zmiany pracownikÓw Przetwarzający skierowanych do
wykonania niniejszej Umowy Przetwarzający zobowiązany jest do zaktualizowania listy
pracownikÓw oraz przekazania ją do Administratora danych'
Przetwarzający będzie stale nadzorował osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych
w zakresie zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.

Plzetwarzający odpowiada za szkody jakie powstały W wyniku niezgodnego z UmoWą lub
przepisami prawa przetwarzania danych osobowych Wobec Administratora lub Wobec osÓb

trzecich.

s6

1.

2.
3.
4.

Niniejszej Umowa Wchodzi w Życie z dniem podpisania.

Administrator danych moŻe rozwiązaĆ niniejszą umowę

ze

W przypadku naruszenia zapisÓW $2' s4 oraz s5 ninie.iszej Umowy'

skutkiem natychmiastowym

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania Umowy'

Ninie.isza Umowa moŻe zostac rozwiązana przez Administratora danych w każdym czasie'
obowiązywanie niniejszej Umowy nie Wyłącza ani nae ogranicza w żaden sposÓb uprawnienia
Administratora danych osobowych do powierzenia przetwarzania danych osobowych' którymi
adminrstruje. innemu podmiotowi

5.

6.

Po

zakończeniu realizacji Umowy lub zakończeniu obowiązywania okresu archiwizacji
Przetwarzający niezwłocznie usunie wszelkie powierzone dane osobowe z własnych nośnikóW
informacji wielokrotnego zapisu w sposÓb trwały i nieodwracalny oraz zniszczy noŚniki papierowe i
elektroniczne jednokrotnego zapisu, na ktÓrych Utrwalone zostały powierzone do przetwarŻania
dane osobowe- Dalsze przetwarzanie danych osobowych pŻez Przetwarza.iącego jest
niedopuszczalne, za Wyjątkiem sytuacji okreŚlonych przepisami prawa.
Usunięcie powierzonych danych' o którym mowa W ust. 5' zostanae potwierdzone protokołem
usunięcia, ktÓry zostanie przekazany w Wersji papierowej Administratorowi danych do dnia
30'06.2019 roku oraz ośWiadczeniem' Że Przetwarząący nie posiada Żadnych danych osobowych,
ktÓre zostały mu powierzone w związku Ż realizacją Umowy.

s7

1.

3
4.

W sprawach nieuregu lowanych niniejszą UmoWą zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Ustawy.
Sądem Właściwymdla rozstrzygania sporÓw związanych z niniejszą Umową, będzie Sąd WłaŚciwy
dla siedziby Administratora danych.
Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemne.j pod rygorem nieważności'
Niniejszą Umowę sporządzono W dwÓch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla kaŻdej ze
stron niniejszej Umowy.

4ąe.

Jńł?Qilł

Admrnistrator danych

Załącznik nr

1 do Umowy

Uniwersytet Rolniczy im- Hugona Kołłątaja Krakowie
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oŚWADczENlE o PoUFNoŚcl
Ja' niżej podpisany

(imię i nazwisko)

Pracownik PŻetwaŻającego
(pełna nazwa wraz z adresem)

zobowiązuję Się do bezwzględnego zachowania W tajemnicy Wszelkich informac1i
i danych' a w szczególności danych osobowych oraz SposobóW ich zabezpieczenia,
w których posiadanie wejdę w czasie prac wykonywanych d|a Administratora danych
............. z dnia ............................. roku,
w ramach realizacji Umowy nr
której przedmiotem

.

''

'. '

.

'' '

'. '.. ..

zarówno w trakcie jej obowiązywania jak i po zakończeniu'

Kraków' dnia

roku

(podpis)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja Krakowie
Al. A' Mickiewicza 21' 31_120 KrakÓw
tel. (12) 662-44-30i fax (12) 66244-10
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załącznik nr 2 do Umowy powienenia przetwarzania danych osobowych

LlsTA PRAcowNlKoW UPoWAżNoNYc H PRzEz PRzETwARzAJĄcEGo
DO REALIZACJI UMOWY
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oPls PRzEDMloTU ZAMóWEN|A (cENNl(
Ustuc)
ZADANIE NR 3. DRUK BROSZUR
A4, A5, 85

1'

Uwagi dotyczące składu i druku
brr

iru.tlil;;"' jJ':j,i:.:Jffi"Jl#j;?;1?j1il1a*uszuwydawni.łm poŻa tekt€mśrednio
j,"']"'"rłu cenovym obeJmują łosŻty związane ze składem
o,'"*"-"l;;;;:".':-:
ilUstracji' wyrobienie popraweł
raznaczonń;;;;;;;;ili"
ił"a"'. o.o."**;:'.""'ffjif*"'""ie ł'manie' !łYdruł
2
ko'ekt,
"
wyrobienie
'o
ko*o,
" "'on'e}
dlukowaniem blosŻur.
"ro.*i"o-"r,l..
aoa"*o*o ro

{skanowanie lub elekt'oni"'n"

2.

Dostarczone materiały: teksty
na cD oraz ilustracj€,

3.

W tabeli podano fo.maty pomniejsŻone
o niezbędne marginesy te.hnologian.

tp.

PrŻedmiot !amówienia
{pardrhetry)

dyspozycje do składu.

Cena iednostkowa brutto

t{aklad

w pW ra

arkusa
u,'ydawniał dla nakładu:
1

1

1.

Bro5lura, format 44, Ższvwana,
środek_ papier
orBetowy 80 &/m2, okładka _ kartofl
25o 8,/m2,
srodek druk dwustronny, kolor (1+:),
okładka druk
rednostronny. kolor (4+O),
folia matowa (1+O)

s'cunkowa

i|ośa zańówi€ń

zaplanoMnY.h pr'eż Jednośtld
oĘanitaayinr zamawiaiąae8o

(Uwaga: ni. podlega wycenie)

4

śzt

L,41

od 501 do 1000 sŻt'

0,69

od s01 do looo ŚrŁ

0,60

od 201do 300

s:L

2,05

od 3Ol do /{tO srt.

L,74

od /m1do 5oo sżt.

1,50

5ł.

0,80

od 301 do 4oo

1

1

Broszula, formatA5. zsz}r,łana,
środeł_ papier

2.

oll!etowy 80 &/m2' okładka _ kBrton
250 &/m2,
środek druk dwustronny, kolor(1}1),
o ;ka druk
,e.hostronny, kolor (4+O), folia matowa
{1+O)

--

3.

Broszura, format 85, ŻsŻtvan',
środek_ papler
]tlsetowy 80 &/m2, okładka _ kańon
25o &/m2,
łodek druk dwustlonnv, ko|or (1+1}'
okładka druk
ednostronny, kolor (4+O), folia hatowa (1+O)

od 501 do 1ooo

od 3501do 4ooo śzt'

4.

Broszura, formal 85, zszylvana,
środek_ papier
onsetowY tl5 g/m2, okładka _ kanon
25o &/mŻ,
srodek druk dwustronny, kolor (4+4),
okladka druk
lednostronny, kolor (4+O), folia matowa (1+O)

format A4, zsŻYwana. środek_ paplea
IBrosŻura,
błyszczący 135 &/m2, oktadła _ kańon

s. Ikreda

łodek druk

25o

dwustronny, kolor (4r4), ok|adka
drukjednostronny, kolor (4+O), folia
matowa l1+O)

|&/m2,

6.

Broszura, format B5, Źszywana,
środ€k. DaDier
kreda bvszczący 135 g/rn2,
okładła_ kano;25o
Vm2, środekdruk dwustronny. kolor (4+4), oktadka
druk lednostronny, kotor
{4+O), folia mato;a (1+Oj

od 201 do 3(xf

od 501 do

lolE ś.t.

7,52

od 1001 do 15ą, sżt.

0,85

od 501do rooo ś:t.

r,52

@)

1

1

1

1

3,59

3,D2

1

t

0,40

od 301 do 4tD s.t.

Strona

tlą"

.lt.

1

1

1

1

1

r

format 85, zszylvana, środek i oktadka
offsetowy 80 &/m2, $odek druk dwustronny,

(1+1), okładka d.uk jednośtronny,
kolor (4+o)

.en jednostkowych brutto t

wlerly

od 1 do

'

dla nakladów

(pieczęć i podpis osoĘ/ośób upoważnionych
do skhdanla
oświadcŻeń woli w imleniu wykonawą)

l,ollcli^F;Czi"jY zĄKłłD lJsŁucoYł

PRUKMI\R
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3:-0E0 z.bierzów, ul. fuenrieśińial?
fijlp: ó77_00+3+ac
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